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ANEXO 1 – O setor de celulose e papel no Brasil 
 

O setor brasileiro de celulose e papel é um ramo da indústria do agronegócio de base 
florestal que tem mostrado enorme crescimento no País a partir dos anos 1970. 
Atualmente, a produção de celulose e papel impacta fortemente a economia 
brasileira, seja em sua participação na geração da riqueza nacional – que pega uma 
fatia de aproximadamente 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) – como na geração de 
divisas fortes pela exportação de produtos destinados a mercados externos – que 
teve saldo comercial de US$ 5,3 bilhões em 2013. O setor produziu naquele ano um 
total de 15,1 milhões de toneladas de celulose e 10,4 milhões de ton. de papel. 
Dessas produções, foram exportadas 9,4 milhões de ton. de celulose de mercado e 
1,87 milhões de ton. de papel, equivalente à aproximadamente 62% e 19%, 
respectivamente, da produção nacional total. O valor econômico das vendas externas 
atingiu US$ 7,1 bilhões em 2013. Socialmente, o setor apresenta desempenho 
significativo, pois é grande gerador de empregos – 128 mil empregos diretos e 640 mil 
empregos indiretos –, além de ser importante pagador de tributos e impostos – R$ 3,5 
bilhões em 2013. As produções de celulose e de papel têm mantido taxas de 
crescimento significativas para a indústria brasileira, apesar de variáveis com uma 
fraca tendência de queda: entre 1970 e 2013, 7,1% ao ano para a celulose e 5,4% 
para o papel.  

Apesar da fantástica vertente exportadora do setor, há um forte compromisso no 
atendimento das demandas dos mercados domésticos por celulose e papel, onde as 
importações ocorrem apenas para produtos em que a nossa indústria ainda não 
alavancou uma competitividade mais significativa, em função principalmente de 
escala de produção e dimensões dos mercados. É o caso da produção de polpa fofa 
para fraldas e absorventes, celulose branqueada de fibra longa e papel jornal. 
Entretanto, essa situação tenderá a se alterar favoravelmente em um futuro próximo 
com a implantação de uma nova fábrica do grupo Klabin no município de Ortigueira, 
no estado do Paraná, para fabricação também de polpa fofa e de celulose de 
mercado de fibra longa. Existem ainda inúmeras oportunidades de verticalização na 
produção de diversos tipos de papéis, com potencial de exportação para mercados 
globais e que tenderão a acontecer conforme as facilidades de logística e as 
dificuldades do Custo Brasil forem resolvidas. É importante salientar que a exportação 
de celulose de mercado ocorre em grandes volumes, enquanto que a de papel é 
bastante fragmentada e demanda, exatamente por isso, processos logísticos 
eficientes e lubrificados. 

A indústria brasileira de celulose e papel caracteriza-se por sua robustez e eficiência 
gerencial e tecnológica. Ela é encarada como um setor organizado, forte e com alto 
viés competitivo em função de sua atuação exportadora para exigentes mercados 
globais, como América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Entre as 
características principais, destacam-se pontos de grande competitividade que foram 
construídos ao longo dos anos por meio de sua base florestal plantada e da 
implantação de fábricas modernas de altíssima eficiência operacional.  
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Fatores de competitividade 
 

Apesar da carência de capital e até mesmo de disponibilidade de recursos florestais 
para alavancar um crescimento mais rápido do setor, o Brasil tem sido classificado 
como extremamente competitivo em produção de celulose de mercado e de alguns 
tipos de papéis em função de características como: 

 

a) Altas produtividades florestais  

A produtividade florestal em sua base plantada é de 40 a 45 metros cúbicos por 
hectare ao ano para o eucalipto e 30 a 38 m³/ha.ano para o pinus. Os países 
competidores chegam a, no máximo, 25 e 22 m³/ha.ano, respectivamente, como 
mostram as tabelas a seguir. 

 
Comparação da rotação e rendimento de espécies de celulose de fibra longa - eucalipto  
Fonte: Poyry 

 

 
Comparação da rotação e rendimento de espécies de celulose de fibra longa  - pinus 
Fonte: Poyry 
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b) Custo da madeira  

O custo da madeira brasileira é competitivo em comparação à concorrência 
internacional, onde somente os EUA consegue oferecer valores competitivos devido à 
crise da indústria florestal americana após a recessão de 2008. O custo nacional, 
comparado com os EUA e Finlândia, é apresentado no gráfico a seguir. 

 
Custo da madeira de fibra curta entregue à fábrica 

 
c) Fábricas modernas e estado da arte  

As fábricas brasileiras são modernas quando comparadas com as suas equivalentes 
no Hemisfério Norte, principalmente as fábricas de celulose de mercado que foram 
instaladas a partir dos primeiros anos do atual milênio, como o caso da Veracel, Fibria 
Três Lagoas, Eldorado Brasil, etc.  

 

d) Baixos custos operacionais e de produção 

Mesmo com os problemas decorrentes da taxa de câmbio e do alto custo do capital, 
as empresas brasileiras de celulose de mercado têm os menores gastos de produção, 
como mostra o gráfico a seguir. 
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Custo caixa CIF / Europa (US$/ton) 
Fonte: Hawkins Wright (mar/2013) 
 

e) Patrimônio verde e sustentabilidade comprovada 

 As empresas brasileiras têm buscado a sustentabilidade em suas operações e 
conquistado inúmeras certificações ambientais e florestais. Com isso, ganhou uma 
imagem positiva do setor, garantindo venda a mercados nobres, como o europeu, que 
pagam melhor exatamente por receberem madeira certificada (FSC e PEFC) de 
fábricas também certificadas (IS0 14001).  
 

f) Disponibilidade de terras  

O Brasil tem grande disponibilidade de terras para expansões da capacidade 
produtiva. O País possui cerca de 70 milhões de hectares de novas terras aráveis e 
uma extensão de 180 milhões de hectares de pastagens que podem, em muitos 
casos, serem convertidas em florestas plantadas. Outra vantagem é a área 
necessária para produzir 1 milhão de toneladas de celulose ao ano, como mostra a 
figura a seguir. 
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Área florestal (ha) necessária para a produção de 1 milhão t/ano de celulose 
Fonte: Poyry 
 

g) Qualidade dos produtos 

Além da regularidade na qualidade da celulose de eucalipto garantida pela madeira 
obtida em florestas clonais, a própria celulose do eucalipto oferece vantagens na 
qualidade de papéis sanitários e de impressão e escrita. 

 

h) Logística  

A logística da indústria brasileira é adequada e eficiente para exportação de celulose 
para quaisquer dos principais mercados globais compradores desse produto. Existem 
portos, terminais e navios especializados neste tipo de mercadoria. 

 

i) Especialização em produtos comoditizados 

Outra característica típica de um setor como esse, que é identificado como fabricante 
de produtos comoditizados, é a concentração da produção em poucas empresas, que 
se destacam pelas altas escalas de produção. Dessa forma, a maior parte da 
produção de celulose e de papel se concentra em algumas empresas líderes, como 
Fibria, Klabin, Suzano, Eldorado, Celulose Rio-grandense, Cenibra, Veracel, 
International Paper do Brasil, Rigesa, Santher, CMPC Melhoramentos, Irani, Tedesco 
e Papirus. 

 

Características do setor 
Em seus processos industriais, existem algumas tipicidades que são muito 
importantes de serem conhecidas: 

a) Consumo de água 

Altos consumos de água por tonelada de produto, chegando a 45 m³ de água por 
tonelada de celulose e de até 15 m³ por tonelada de papel em fábricas não 
integradas. Enquanto isso, as fábricas mais modernas operam com um consumo de 
23 a 28 m³ de água por tonelada de celulose. 

b) Consumo de energia 

Energeticamente, o setor brasileiro de celulose e papel é intensivo em seu uso, porém 
tem trabalhado fortemente na melhoria da eficiência energética e no esverdeamento 
de sua matriz energética, reduzindo a dependência em combustíveis de origem fóssil. 
Aproximadamente 85,5% da matriz energética setorial são de origem renovável (licor 
negro kraft e biomassa), sendo que os principais componentes fósseis são o gás 
natural (8,7%), o óleo combustível (4%) e outros, como o carvão mineral e o óleo 
diesel (2%). 
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De uma maneira mais ampla, pode-se dizer que os consumos específicos de 
eletricidade e de energia térmica do setor (vapor) variam em função do tipo de 
produto fabricado, mas se situam dentro dos valores apresentados na tabela a seguir. 

 

Gasto de energia para a produção de celulose e papel 

 Calor de Processo Eletricidade 

 GJ/t MWh/t 

CELULOSE  9,8 a 12,5 0,5 a 0,65 

PAPEL 4,5 a 8 0,8 a 1,4 

 

c) Demandas por terra  

Alta demanda por terras de plantio para construção da base florestal plantada para 
suprimento da madeira, fonte das fibras celulósicas. Uma fábrica de um milhão de 
toneladas ao ano de celulose de eucalipto necessita de aproximadamente 100 mil 
hectares de efetivo plantio, mais as áreas de preservação permanentes e reservas 
legais. 

d) Capacidade de reciclagem de fibras 

O setor tem grande capacidade de recuperação e de reciclagem de fibras (papéis 
reciclados). O Brasil recicla aproximadamente 45% do seu consumo efetivo de papel. 

 

Florestas plantadas 
Existe um consenso no setor de que, não obstante o sucesso das modernas fábricas 
de celulose de mercado, a grande vantagem competitiva está localizada na habilidade 
de produção de florestas plantadas de altíssima produtividade, o que significa custos 
baixos da madeira – a principal matéria-prima do setor. Isso porque as tecnologias de 
fabricação de celulose e de papel são de propriedade dos grandes fornecedores 
globais de equipamentos, o que significa, em última análise, que não existem 
barreiras à entrada de novos players (exemplo disso foi a recente introdução da 
empresa Eldorado na área, onde nunca havia atuado anteriormente). 

Em função disso, o setor tem ampliado sua atenção para a produção de biomassa 
florestal e suas novas e potenciais aplicações comerciais. Isso porque ele domina 
com muita segurança algumas etapas-chave na produção florestal, a saber: 

• melhoramento genético florestal; 
• manejo florestal; 
• biotecnologia florestal; 
• sustentabilidade e capacidade produtiva do sítio florestal; 
• qualidade da madeira para usos específicos; 
• custos de implantação florestal e custos operacionais florestais. 
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Existem algumas rotas tecnológicas que são privilegiadas pelo setor brasileiro de 
celulose e papel. Entre elas, podem ser mencionadas duas tendências muito fortes: 

• Foco na maior agregação de valor a partir da biomassa florestal, considerada a 
maior das riquezas competitivas do setor; 

• Integração de operações com o objetivo de redução da dependência específica 
em água e energia. Essa rota tem merecido inclusive uma atenção muito 
grande em função das expectativas de redução de oferta de água e de energia 
em futuro não muito distante, tanto devido às mudanças climáticas quanto 
pelos esperados usos conflitivos por água e por eletricidade. 

O aumento da amplitude de utilização da base florestal pode ser facilmente 
reconhecido por duas ações setoriais recentes: 

• Fusão de três associações de classe em uma mega-associação de base 
florestal, envolvendo mais de 70 empresas dos setores de celulose e papel, 
siderurgia em base de carvão vegetal e painéis de madeira. A nova 
associação, nomeada de Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), traduz em seu 
próprio nome o claro objetivo de ter a floresta plantada como fonte de 
inesgotáveis negócios comerciais; 

• Mudança da missão e da visão da principal empresa exportadora do setor. A 
Fibria agora postula ter como missão o desenvolvimento do negócio florestal 
renovável como fonte sustentável de vida; e, como visão, a consolidação da 
floresta plantada como produtora de valor econômico, entre outras citações.  
 

Eficiência energética  
Diversos documentos elaborados e lançados recentemente comprovam o esforço do 
setor na busca da eficiência energética em parceria com associações de classe, 
entidades governamentais, consultorias especializadas, etc.: 

• Eficiência energética: recomendações de ações de CT&I em segmentos da 
indústria selecionados - Celulose e Papel. CGEE – Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos. Série Documentos Técnicos nº 20. 152 pp. (2013) 
http://www.cgee.org.br/atividades/redirect/8625  

• Eficiência energética e oportunidades para as biorrefinarias na indústria 
brasileira de celulose e papel. M.D. Berni; S.V. Bajay. 45º Congresso 
Internacional. ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.  VII 
CIADICYP. 9 pp. (2012) 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/ABTCP/2012_Eficiencia_Energetica_Berni_Bajay.pdf 

• Guia técnico. Eficiência energética na indústria de celulose e papel. ABTCP – 
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel; CNI – Confederação 
Nacional da Indústria. 110 pp. (2011) 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/ABTCP/2011_GuiaTecnico_Eficiencia_Energetica.pdf  
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• Oportunidades de eficiência energética para a indústria. Relatório setorial - 
Setor papel e celulose. M.D. Berni; S.V. Bajay; F.D. Gorla. PROCEL/CNI. 88 
pp. (2010) 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2012/09/06/262/2012
1127151918797445a.pdf  

• Um guia referencial sobre ecoeficiência energética para a indústria de papel e 
celulose kraft de eucalipto no Brasil. C. Foelkel. Eucalyptus Online book. 
Capítulo 19. 140 pp. (2010) 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf  

Paralelamente aos esforços por melhoria na eficiência energética, existe ainda um 
novo conceito sendo desenvolvido no setor que seria o aumento de agregação de 
valor por unidade de energia aplicada nas operações industriais. Para essa conquista, 
são importantes tanto os ganhos em produtividade como a geração de novos 
produtos de maior valor agregado. Para atingir essas metas a partir da atual base 
industrial, acredita-se que a diversificação em produtos incluirá necessariamente o 
conceito de biorrefinarias integradas, que oportunizaria diversas opções de produtos, 
seja eletricidade e vapor, bem como biocombustíveis e biomateriais para outros tipos 
de industrializações. 
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ANEXO 2 – Resultados dos questionários aplicados  
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ANEXO 3 – Posicionamento do setor de celulose e papel ao CGEE 
 

 

 

 

 

 

Conforme solicitado na Reunião do CGEE com a Comissão de Biorrefinaria, ocorrida 
no dia 17 de setembro de 2014, na Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 
(ABTCP), segue o posicionamento da Comissão para os questionamentos feitos. 

Sugestões de linhas de pesquisa para o primeiro consórcio: 

1) Testes (serviços) ou projetos de combustão de óleo de pirólise; 
2) Testes (serviços) em produção piloto de bio-óleo (pirólise rápida); 
3) Projetos em nanocelulose; 
4) Projetos em fracionamento de licor negro; 
5) Serviços de cozimento/branqueamento em escala piloto/demo (100 - 200 

kg/batelada); 
6) Produção de biocombustíveis para transporte a partir de diferentes plataformas 

(gaseificação/pirólise); 
7) Produção de biomateriais de alto valor agregado; 
8) Extração parcial da lignina kraft para uso em materiais de alto valor agregado; 
9) Processos de separação dos produtos da madeira, com processos adjacentes 

ao kraft, como, por exemplo, cozimento soda/antraquinona, Organosolv; 
10)  Substituição de combustível fóssil por derivados de biomassa; 
11)  VPP – extração de componentes do cavaco – extrativos, hemicelulose, ácido 

acético e fórmico e metais; 
12)  Extração, purificação e aplicação de hidroxiácidos; 
13)  Obtenção e aplicação de nanocristais e nanofibrilas; 
14)  Obtenção de celulose regenerada com líquidos iônicos; 
15)  Extração e purificação do metanol; 

 

Análise da proposta técnica 
Rota química / Planta piloto – Dar atenção ao tamanho dos digestores para 
multicozimento. Ser referência mundial em capacidade dos processos, ou seja, ter o 
maior volume de reator piloto do mundo de maneira a melhor servir como referência 
para escalonamento das tecnologias como, por exemplo, simular sequências de 
branqueamento a partir da utilização / combinação de diversos produtos químicos. Da 
mesma forma e de vital importância seriam os projetos voltados à secagem da 
biomassa / polpa no sentido de otimização do balanço energético. Além de atrair 
serviços de pesquisa de outras empresas no mundo. Esta linha permitiria não só a 
substituição da “importação” dos serviços, que hoje são oferecidos por centros de 
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pesquisa no exterior, mas também atender diversas empresas que têm demandas 
com relação a esse tipo de análise. 

Não menos importante é a estrutura necessária voltada à medição das propriedades 
físico-químicas dos materiais produzidos internamente e externamente. 

Além disto, não se pode deixar de investir em uma estrutura que permita a realização 
de projetos P&D pré-competitivos voltados a gerar e fundamentar os projetos 
específicos, incluindo os seguintes equipamentos: flocadores de polpa, um secador 
piloto (pode ser de tambor com vácuo, por exemplo) e uma embaladeira para o 
material produzido (sacos plásticos). Estes últimos facilitariam a prestação de serviços 
com a logística do material produzido. 

 

Análise da proposta jurídica 
Em atenção ao pedido de avaliação dos modelos de entes jurídicos para a formação 
do centro, a Comissão de Biorrefinaria da ABTCP recomenda a organização da 
sociedade civil de interesse público (Oscip) como o modelo mais adequado. A Oscip 
atende às características pretendidas para o centro, inclusive, na finalidade de 
promoção do desenvolvimento sustentável. 

Para a criação da Oscip, serão necessárias as seguintes principais providências:  

- Constituição de uma associação civil; 

- formulação de requerimento ao Ministério da Justiça para a obtenção de qualificação 
da associação como Oscip; 

- celebração de termo de parceria com o poder público.  

As providências anteriores deverão observar aos requisitos previstos na lei e no 
decreto que tratam do ente jurídico. 

 

Aporte 
Após reuniões realizadas pela Comissão de Biorrefinaria, o aporte definido pelas 
empresas para o CT, em um primeiro momento, seria no montante de R$ 100 mil a 
R$ 200 mil por grande empresa, podendo esse valor aumentar conforme o 
desenvolvimento do CT. 
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ANEXO 4 – Modelos jurídicos 
 

1. Fundação pública 

Fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o 
desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de 
direito público. Possui autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de 
outras fontes. 

A fundação pública não pode ter fins lucrativos e atua sob um regime jurídico híbrido, 
atendendo regras de direito público e de direito privado tendo em vista o interesse 
público que a norteia. Excepcionalmente, as fundações públicas podem vir a ser 
criadas por lei, tornando-se então uma pessoa jurídica de direito público. Nesse caso, 
trata-se de fundação autárquica ou autarquia fundacional. O quadro a seguir 
apresenta de forma sintética as características de uma fundação pública. 

Do ponto de vista da criação do novo centro, não seria o ente mais recomendável. 
Além de não ter finalidade de lucro, comparativamente a outros entes do terceiro setor 
de criação mais recentes, a fundação pública possui um menor número de facilidades 
na gestão.  
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FUNDAÇÕES PÚBLICAS   

FUNDAÇÃO 
PÚBLICA 

CARACATERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VANTAGENS NA 
GESTÃO 

DESVANTAGENS 
NA GESTÃO 

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO DE 
RECURSOS 

EXEMPLOS / 
CASOS PRÁTICOS 

Pessoa jurídica sem 
fins lucrativos 
atuando sob um 
regime jurídico 
híbrido. 

 

Base Legal: 

Constituição Federal 

Lei n° 8.666/93 

Decreto Lei n° 200/67 

Decreto nº 
6.170/2007 (repasses 
financeiros) 

Devem ter instituição 
autorizada e extinção 
feita por lei específica. 

 

Possuem autonomia 
administrativa, 
patrimônio próprio e 
funcionamento 
custeado por recursos 
da entidade matriz a 
que se vinculam 
(União, estado, 
município) ou 
oriundos de outras 
fontes. 

 

São fiscalizados pela 
Administração Direta. 

Imunidade tributária 
referente ao imposto 
de renda ou serviços 
vinculados às suas 
finalidades essenciais 
ou às delas 
decorrentes (art. 150, 
§2° da CF). 

 

Atuam com 
presunção de 
veracidade e 
executoriedade dos 
seus atos 
administrativos. 

Equiparação dos 
empregados a 
funcionários públicos 
para os fins previstos 
no art. 37 da CF, 
inclusive acumulação 
de cargos e fins de 
improbidade 
administrativa (art. 1° 
e 2°, da Lei n° 
8.429/92). 

 

O ato do poder 
público como 
instituidor não é 
irrevogável. Como o 
interesse público 
determina sua 
criação, se ele variar, 
o destino da 
fundação pode mudar 
pelo ente que a 
instituiu. Para 
contratações, se 
submetem à Lei n° 

Por meio de 
convênios, acordos, 
ajustes ou outros 
instrumentos que 
disciplinem a 
transferência de 
recursos financeiros 
entre órgãos ou 
entidades da 
administração pública 
federal, direta ou 
indireta, e, de outro 
lado, órgão ou 
entidade da 
administração pública 
estadual, distrital ou 
municipal, direta ou 
indireta. 

CNPq 

 

Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito 
Federal 
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8.666/93 (licitações e 
contratos). 
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2. Empresa pública 

São pessoas jurídicas de direito privado, criadas pela administração direta por 
autorização legal, com o respectivo registro, para a prestação de serviços públicos ou 
a exploração da atividade econômica. As empresas estatais estão sujeitas a um 
regime jurídico híbrido, possuem personalidade jurídica de direito privado, mas são 
regidas pelo regime híbrido: se prestarem serviço público, o regime jurídico tem 
preponderância de direito público; se for exploradora da atividade econômica, o 
regime jurídico é preponderantemente privado, mesmo que sejam sociedades 
empresárias controladas pelo Estado. Desse modo, estão atreladas ao regime das 
empresas privadas, ressalvado apenas os casos em que houver sido derrogado por 
norma de hierarquia constitucional. As orientações jurisprudenciais atuais indicam que 
as empresas estatais não possuem prerrogativas de imunidade tributária quando a 
atividade for desempenhada em regime concorrencial ou com o objetivo de 
distribuição de lucros aos sócios. 

As empresas públicas estão sujeitas ao princípio da eficiência em função da Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998, e a finalidade pode ser de atividade econômica ou de 
prestação de serviços públicos. 

Pode ser empresa pública unipessoal – com patrimônio próprio e capital exclusivo da 
União – ou empresa pública de vários sócios governamentais minoritários. Se criada 
originalmente pelo Estado, pode ser transformada em autarquia ou empresa privada.  
O regime de pessoal é celetista (CLT). 

Em resumo, a empresa pública é pessoa jurídica criada por lei como instrumento de 
ação do Estado. Tem personalidade de direito privado, mas é submetida a certas 
regras decorrentes da finalidade pública, constituídas sob quaisquer das formas 
admitidas em direito. O capital é formado unicamente por recursos públicos de pessoa 
da administração direta ou indireta. Pode ser federal, estadual ou municipal. O quadro 
a seguir apresenta esquematicamente as características desse modelo jurídico.  
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EMPRESA PÚBLICA 

EMPRESA PÚBLICA CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VANTAGENS NA 
GESTÃO 

DESVANTAGENS 
NA GESTÃO 

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO DE 
RECURSOS 

EXEMPLOS / 
CASOS 
PRÁTICOS 

Sujeita a um regime 
jurídico híbrido. 

Conforme determina 
o artigo 5º do 
Decreto-lei 200/67, 
pode adotar 
quaisquer das formas 
prevista em direito, 
sendo definido no 
contrato social ou no 
estatuto da empresa.  

 

Base legal:  

Constituição Federal 

Lei n° 8.666/93 

Dec.-lei n° 200/67 

Lei nº 9.648/98 

 

Deve ter a instituição 
e a extinção por lei 
específica, cabendo 
à lei complementar 
definir sua área de 
atuação (art. 37 da 
CF).  

Dotadas de 
patrimônio próprio, o 
qual não se 
confunde com o 
patrimônio da 
administração.  

Estão subordinadas 
à fiscalização e 
controle da 
administração direta 
a que se vinculam. 

 

Forma de 
organização: 
quaisquer das 
formas admitidas em 
direito: sociedade 
civil, sociedade 

As empresas 
públicas são 
controladas pela 
administração para 
gestão de 
determinados 
interesses públicos. 

Há dispensa de 
licitação para as 
contratações 
realizadas por 
empresa pública 
com suas 
subsidiárias e 
controladas para a 
aquisição ou 
alienação de bens, 
prestação ou 
obtenção de 
serviços, desde que 
o preço contratado 
seja compatível com 
o praticado no 
mercado. 

Não estão sujeitas à 
falência (art. 2° da 

Há uma certa 
insegurança jurídica 
quanto à aplicação 
de determinadas 
normas às 
sociedades 
empresárias 
estatais. 

Atuam sob 
responsabilidade 
objetiva e 
respondem pelos 
danos que seus 
agentes, nesta 
qualidade, causarem 
a terceiros, 
assegurado o direito 
de regresso contra 
os seus 
funcionários, 
equiparados a 
servidores públicos. 

  

A integralização do capital 
social será realizada com 
recursos de dotações 
consignadas no orçamento 
da União, bem como pela 
incorporação de bens e 
direitos suscetíveis de 
avaliação em dinheiro.  

Os recursos de gestão 
incluem: dotações 
consignadas no orçamento 
da União, receitas 
decorrentes da prestação de 
serviços compreendidos em 
seu objeto, da alienação de 
bens e direitos, de 
aplicações financeiras que 
realizar, além dos direitos 
patrimoniais como aluguéis, 
foros, dividendos e 
bonificações. 

As empresas públicas 
podem realizar acordos e 
convênios com entidades 
nacionais e internacionais 
dentro de sua área de 

Empresa 
Brasileira de 
Pesquisa 
Agropecuária 
(Embrapa) 

Caixa Econômica 
Federal 
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comercial ou, ainda, 
forma inédita 
prevista na lei 
singular que a 
instituiu. 

 

Composição do 
capital: inteiramente 
público.  

Lei n° 11.101/05), 
atuam com 
prescrição 
quinquenal de 
dívidas, direitos e 
ações contra a 
Fazenda Pública 
(art. 2° do Dec.-lei 
n° 4.597/42). 

 

atuação e determinação 
legal. 
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3. Sociedade de economia mista 

A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, mas 
constituída por capital público e privado. O aporte de capital público deve ser maior, 
pois a maioria das ações deve estar sob o controle do poder público. Somente poderá 
ser constituída na forma de sociedade anônima. A edição de lei é necessária apenas 
para autorizar a sua criação, e não para criá-la. Como a administração pública detém 
o controle acionário da sociedade, a maioria das ações com direito de voto serão de 
propriedade do Estado. Dispõe o artigo art. 37 da Constituição Federal de 1988, 
inciso XIX: 

 

Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação (redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998).  

 

O artigo 5º, inciso III, do Decreto-lei nº 200/67 define como sociedade de economia 
mista a “entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei 
para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas 
ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade da 
administração indireta.” 

Dessa forma, sempre é criada por lei autorizadora, no qual se permite que um ente 
público possa se associar com particulares para a instituição da empresa. 
Geralmente, após a publicação da lei autorizadora, o poder público, por meio de uma 
comissão ou algum agente designado, promove o convite de particulares para 
participarem da sociedade. Parte da doutrina em direito admite a possibilidade de 
criação de uma sociedade de economia mista para fins de prestação de serviço 
público ou de utilidade pública. A instituição de conselhos fiscais e de administração é 
obrigatória. 

A admissão de pessoal deverá atender ao art. 37 da Constituição Federal, ou seja, é 
obrigatória a aprovação em concurso público de provas e títulos, mas aplica-se o 
regime jurídico celetista aos empregados contratados.  

O quadro a seguir apresenta esquematicamente as características desse modelo 
jurídico.  
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SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS  

VANTAGENS NA 
GESTÃO  

DESVANTAGENS 
NA GESTÃO 

CAPTAÇAO E 
RECEBIMENTO DE 
RECURSOS  

EXEMPLOS / 
CASOS 
PRÁTICOS 

Regime jurídico de 
direito privado com 
forma de organização 
sob sociedade 
anônima (art. 5°, III, 
do Dec.-lei n° 
200/67). 

 

Base Legal:  

Constituição Federal 

Lei n° 8.666/93 

Lei n° 6.404/76 

Dec.-lei n° 200/67 

Lei nº 9.648/98 

 

Deve ter instituição 
autorizada por lei, 
mas a criação não 
exige lei específica 
(art. 37, XIX, da CF). 

Possui autonomia 
administrativa, mas é 
subordinada à 
fiscalização do órgão 
da administração 
direta a que se 
vincula.  

Atuam sob 
derrogação parcial do 
regime de direito 
privado por normas 
de direito público.  

A composição do 
capital é mista e o 
capital dos 
particulares é 
adquirido por meio de 
compra de ações. 

Em caso de extinção, 
o patrimônio será 
dividido entre os 

Não se exige concurso 
público dos dirigentes, 
os quais são nomeados 
pelo chefe do Poder 
Executivo da entidade 
que a estabeleceu. 

Há dispensa de licitação 
para as contratações 
realizadas pela 
sociedade de economia 
mista com suas 
subsidiárias e 
controladas, para a 
aquisição ou alienação 
de bens, prestação ou 
obtenção de serviços, 
desde que o preço 
contratado seja 
compatível com o 
praticado no mercado.  

Não estão sujeitas à 
falência (art. 2° da Lei 
n° 11.101/05) e atuam 
sob prescrição 
quinquenal das dívidas, 
direitos e ações contra a 

Devem realizar 
licitação para 
contratar (art. 119 
da Lei n° 8.666/93). 

Respondem pelos 
danos que seus 
agentes, nessa 
qualidade, causarem 
a terceiros, 
assegurado o direito 
de regresso (art. 37, 
§6°, da CF). 

Os recursos financeiros 
são repassados por 
meio de termos de 
convênio. Todavia, 
atuam no mercado 
público e privado 
visando lucros.  

Banco do Brasil  

Petrobrás 
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acionistas ou 
quotistas, na 
proporção da cota de 
cada um.  

Fazenda Pública (art. 2° 
do Dec.-lei n° 4.597/42) 
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4. Organização social  

A organização social é uma qualificação, um título outorgado pela administração 
pública a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber 
determinados benefícios do poder público (dotações orçamentárias, isenções fiscais 
etc.), para a realização de seus fins.   

Nos termos da Lei Federal n° 9.637/98, o Poder Executivo poderá qualificar como 
organizações sociais as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e 
à saúde, atendidos os requisitos previstos nesse mesmo diploma.   

A organização social integra o terceiro setor porque nem se enquadra inteiramente 
como entidade privada, nem agrega a administração pública, direta ou indireta; todas 
são organizações não governamentais. Todavia, embora seu regime jurídico seja o de 
direito privado, este é parcialmente derrogado por normas de direito público, 
precisamente em decorrência do vínculo que as liga ao poder público.1 

Para que uma empresa possa se qualificar como OS, os seguintes requisitos devem 
ser atendidos: 

1. Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:  

a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 

b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 

c) previsão expressa de a entidade ter como órgãos de deliberação superior e de 
direção um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do 
estatuto, asseguradas àquelas composição e atribuições normativas e de controle 
básicas previstas nessa lei; 

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de 
representantes do poder público e de membros da comunidade, de notória 
capacidade profissional e idoneidade moral; 

f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios 
financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão; 

g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados dar-se-á na forma 
prevista no estatuto; 

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer 
hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado 
ou membro da entidade; 

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que 
lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas 

                                            
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. 2014. Ed. Atlas, 
2014, pg. 564-583  
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atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra 
organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao 
patrimônio da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, na 
proporção dos recursos e bens por estes alocados; 

2. Haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como 
organização social, do ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de 
atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro de Estado da 
administração federal e reforma do Estado. 

Salienta-se que foram dispensados na OS os requisitos de concessão ou permissão 
para prestação de serviços de interesse público. Todavia, foi mantido o controle sobre 
entidades privadas que recebem verbas orçamentárias. No caso da OS, os vínculos 
jurídicos com o poder público ocorrem por convênio, termo de parceria, contrato de 
gestão ou outros instrumentos congêneres. Vincula-se aos termos do ajuste e tem 
que prestar contas ao ente da administração pública sobre o cumprimento dos 
objetivos estipulados e ao Tribunal de Contas, na hipótese de receber recursos 
públicos.  

Segue os requisitos básicos para constituição de organização social:  

a) não ter finalidade lucrativa e todo e qualquer legado ou doação recebida deve ser 
incorporado ao seu patrimônio; de igual modo, os excedentes financeiros decorrentes 
de suas atividades devem ser reinvestidos; 

b) finalidade social em qualquer das áreas previstas na lei: ensino, saúde, cultura, 
ciência, tecnologia e meio ambiente; 

c) possuir órgãos diretivos colegiados, com a participação de representantes do poder 
público e da comunidade; 

d) publicidade de seus atos; 

e) submissão ao controle do Tribunal de Contas dos recursos oficiais recebidos; 

f) celebração de um contrato de gestão com o poder público para a formação 
da parceria e a fixação das metas a serem atingidas e o controle dos resultados. 

 

Assim, presta serviço de interesse público e não atividade privada e, por 
consequência, está sujeita às normas constitucionais e legais que regem os serviços 
públicos. Mas, se o poder público cumprir com as obrigações assumidas no contrato 
de gestão, os repasses orçamentários podem ser de grande interesse para as 
entidades privadas.  

O Conselho de Administração, em geral, exerce papel fundamental na sua 
administração, mas o poder público constitui maioria absoluta visando controlar os 
atos da diretoria executiva. O artigo 3o da Lei federal nº 9.637 define a estruturação do 
conselho, que será composto da seguinte forma: 

a) 20% a 40% de membros natos representantes do poder público, definidos pelo 
estatuto da entidade; 



 

                                                                                                                                                                                    
25 

 

b) 20% a 30% de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, 
definidos pelo estatuto; 

c) até 10%, no caso de associação civil, de membros eleitos entre os membros ou 
associados; 

d) 10% a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, entre 
pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 

e) até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto. 

 

Assim, o poder público exerce o controle preponderante e um dos objetivos das 
parcerias firmadas visa reforçar o controle social direto desses serviços, além, é 
obvio, do controle por meio dos seus conselhos de administração. 

As organizações sociais firmam parcerias com o poder público por meio de contratos 
de gestão. Nos contratos de gestão, devem conter os seguintes itens: 

a) programa de trabalho proposto; 

b) fixação das metas; 

c) prazos de execução; 

d) avaliação de desempenho, mediante indicadores de qualidade e produtividade; 

e) limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens a serem percebidas 
pelos dirigentes e empregados da organização social, além de outras cláusulas 
julgadas convenientes pelo poder público.2 

 

Ressalta-se, todavia, que a Lei nº 9.637/98 não impõe necessariamente normas 
gerais aplicáveis aos estados e municípios. Tanto assim que ela não faz menção ao 
assunto, como ocorre, por exemplo, com a Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei nº 
8.666/93, art. 1º, parágrafo único).  

Nesse caso, os estados podem criar normas próprias sobre OS. Um exemplo disso é 
a Lei Complementar nº 846, de 1998, que dispôs sobre a qualificação de 
organizações sociais no âmbito do estado de São Paulo especificamente para atuar 
nas áreas da saúde e cultura. A Lei Complementar nº 1.095, de 2009, alterou a 
anterior e estendeu a possibilidade de qualificação como organização social para 
entidades da área de esportes e voltadas ao atendimento ou promoção dos direitos 
da pessoa com deficiência física, não indicando, todavia, outros setores para 
qualificação como OS estadual. 

O quadro a seguir apresenta esquematicamente as características deste modelo 
jurídico.  

                                            
2 Ibid. 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VANTAGENS NA 
GESTÃO 

DESVANTAGENS NA 
GESTÃO 

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO DE 
RECURSOS 

EXEMPLOS / 
CASOS 
PRÁTICOS 

Regime jurídico 
de direito 
privado e 
atuação sem 
fins lucrativos. 

 

Base Legal:  

Lei nº 9.637/98, 
por conversão 
da MP nº 1.648-
7, de 1998 

Legislações 
estaduais 
específicas 

 

Criada por 
particulares, como 
associações, deve 
habilitar-se perante 
a administração 
pública para obter a 
qualificação de OS 
para atuação em 
áreas específicas.  

A qualificação do 
poder público é 
discricionária e a 
entidade é 
fiscalizada pelo 
órgão ou pela 
entidade 
supervisora. 

Atuação com 
disponibilidade de 
recursos orçamentários 
e bens públicos.   

Há dispensa de 
licitação para a 
celebração de contratos 
de prestação de 
serviços com as 
organizações sociais, 
qualificadas no âmbito 
das respectivas esferas 
de governo, para 
atividades 
contempladas no 
contrato de gestão.  

O apoio do poder 
público poderá incluir 
recursos orçamentários, 
bens para atender ao 
contrato de gestão, 
cessão especial de 
servidores públicos, 
dispensa de licitação 
nos contratos de 
prestação de serviços 

A atuação sob contratos 
de gestão está sujeita a 
determinações políticas.  

Há um aumento gradativo 
da concorrência em busca 
de verbas em função do 
número elevado de OS 
existentes.               

A dependência do contrato 
de gestão pode gerar 
acomodação pela busca 
de outros resultados.  

O fato de não visar lucros 
pode limitar a atuação na 
área de PD&I. 

 

Contrato de gestão, em 
geral, é a maior fonte de 
recursos, mas não a 
única. No caso, é um 
acordo operacional que 
se aproxima ao 
convênio, com direitos e 
obrigações para a 
realização de objetivos 
de interesse comum. 

Há a obrigatoriedade de 
investimento de seus 
excedentes financeiros 
no desenvolvimento das 
próprias atividades. 

A OS pode também 
receber bens públicos 
necessários ao 
cumprimento do contrato 
de gestão. Vincula-se 
aos termos do ajuste e 
tem que prestar contas 
ao ente da 
administração pública do 
cumprimento dos 
objetivos estipulados. 

Centro de Gestão 
e Estudos 
Estratégicos 
(CGEE) 

 

CNPEM  

 

Instituto 
Biofábrica de 
Cacau (IBC) 
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celebrados entre a 
administração pública e 
a OS.  

Pode firmar acordos 
estaduais e 
internacionais com 
facilidade por tratar-se 
de um ente privado.  

 



 

                                                                                                                                                                                    
28 

 

5. Parceria público-privada (PPP) 

As PPP são constituídas para contratos de valores superiores a R$ 20 milhões e 
duração mínima de 5 anos e máxima de 35. Os agentes privados envolvidos nas PPP 
são remunerados exclusivamente pelo governo ou em uma combinação que envolve 
parte de tarifas cobradas a usuários dos serviços e recursos públicos.  

Na modalidade de PPP, as empresas executam e operam projetos e são 
remuneradas somente pelo Estado ou pelo Estado e por tarifas de usuários, no prazo 
de sua duração, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.079/04. Entre os setores 
que apresentam potencial para projetos de PPP, destaque para saúde, habitação, 
energia, educação, presídios e governo eletrônico.   

No estado de São Paulo, existe o Programa de Parcerias Público-Privadas, instituído 
pela Lei nº 11.688/04. Atualmente, SP tem três contratos de metrô dentro do 
programa. As áreas que desenvolvem esse tipo de projeto no estado são o 
saneamento e o transporte (metropolitano, rodoviário, aéreo e ferroviário).  

No Programa de Parcerias Público-Privadas do estado de São Paulo, as propostas 
preliminares podem ser submetidas pelo setor público e pelo setor privado 
direcionadas às secretarias setoriais, unidades de PPP, Companhia Paulista de 
Parcerias (CPP) e Secretaria Executiva do Conselho Gestor. Elas são avaliadas 
tecnicamente pela unidade de PPP e pela CPP, que são os órgãos competentes 
definidos em lei para manifestação formal sobre esses projetos. É necessário reiterar 
que as propostas preliminares serão apreciadas sem qualquer ônus ao estado, caso 
estas não sejam aprovadas pelas entidades competentes anteriormente indicadas.  

O quadro a seguir apresenta esquematicamente as características desse modelo 
jurídico.  
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PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

PARCERIA 
PÚBLICO-
PRIVADA 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VANTAGENS NA 
GESTÃO 

DESVANTAGENS NA 
GESTÃO 

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO 
DE RECURSOS 

EXEMPLOS / 
CASOS 
PRÁTICOS 

Atua sob 
regime de 
direito público, 
podendo ser 
constituída sob 
todas as formas 
de sociedade, 
mas sem a 
constituição de 
um novo ente. 

São 
organizadas 
entre os setores 
público e 
privado para a 
consecução de 
fins de 
interesse 
público 
(relevância 
social 
comprovada). 

  

Tem por objeto a prestação de 
serviço público de que a 
administração pública seja a 
usuária direta ou indireta, 
como a gestão de serviço 
público feita por 
contraprestação do parceiro 
público ao parceiro privado.  

Duração mínima de 5 e 
máxima de 35 anos em 
valores de contratos partindo 
dos R$ 20 milhões.  

Não pode ter como objeto 
único o fornecimento de mão 
de obra, instalação de 
equipamentos ou execução de 
obra pública.  

É realizada por meio de 
contrato administrativo de 
concessão entre o setor 
público e a iniciativa privada.  

De acordo com o art. 2º da Lei 
nº 11.079/04, a PPP pode ser 
contratada sob a modalidade 
de concessão patrocinada ou 

O investimento de 
capital privado faz 
crer que haverá 
eficiência e busca de 
ganhos, ao mesmo 
tempo em que se 
busca atender à 
demanda social. 

O subsídio 
disponibilizado ao 
parceiro privado será 
compatível à 
qualidade dos 
serviços prestados, 
servindo de incentivo 
para desempenho. 

O poder público 
continua responsável 
pelo 
acompanhamento, 
fiscalização e 
controle. A 
elaboração do projeto 
básico vincula-se a 
compromissos, 
visando garantir 

O art. 1º da Lei n° 
11.079/04 dispõe a 
necessidade de 
instituir “normas 
gerais para licitação e 
contratação de 
parceria público-
privada no âmbito dos 
poderes da União, 
dos estados, do 
Distrito Federal e dos 
municípios”, uma vez 
que a competência 
legislativa é conferida 
privativamente à 
União, pelo art. 22, 
inciso XXVII, da 
CF/88. 

O objeto do projeto 
deve constar no Plano 
Plurianual em vigor. 

Captação por 
contratos de 
concessão.  

A contraprestação 
da administração 
pública nos 
contratos de 
parceria público-
privada poderá ser 
feita por ordem 
bancária, cessão 
de créditos não 
tributários, outorga 
de direitos em face 
da administração 
pública, outorga de 
direitos sobre bens 
públicos 
dominicais, ou 
outros meios 
admitidos em lei. 

Linha 4 do Metrô, 
Estação de 
Tratamento de 
Água de 
Taiaçupeba e trens 
dedicados à linha 8 
da CPTM, em São 
Paulo. 
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concessão administrativa. qualidade dos 
serviços. 
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6. Sociedade de propósito específico  

A sociedade de propósito específico é um modelo de arranjo de organização 
empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa limitada ou sociedade anônima 
com um objetivo ou finalidade específica. Também é conhecida como consórcio 
societário, pois se aproxima do denominado consórcio contratual.   

Possui personalidade jurídica de direito privado e características comuns às empresas 
limitadas ou sociedades anônimas. Como sociedade patrimonial, pode adquirir bens 
móveis, imóveis e participações. A partir da definição de modelo com predominância 
ou composição societária, diversas situações poderão ser trabalhadas. 

A SPE é uma das recomendações específicas para a criação dos centros, 
principalmente pelo fato de visar o lucro e ser um ente com maior facilidade de atuar 
em inovação. Assim como a OS, alguns requisitos específicos da SPE são detalhados 
ao final da presente publicação. 

O quadro a seguir apresenta a caracterização da SPE de forma resumida.  
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SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

SPE COM 
PARTICIPAÇAO 
DO SETOR 
PÚBLICO  

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VANTAGENS NA 
GESTÃO 

DESVANTAGENS 
NA GESTÃO 

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO DE 
RECURSOS 

EXEMPLOS / 
CASOS 
PRÁTICOS 

Composição 
societária realizada 
entre a iniciativa 
privada e o poder 
público com 
objetivo 
determinado.  

 

Base Legal: 

Lei nº 8.666/93, 
alterada pela Lei 
nº 9.074/95 

Lei nº 8.987/93 

Lei nº 11.079/04  

Lei nº 10.406/02, 
arts. 966 e 1.052 

LC 123/06, art. 56 

LC 128/2008 

Decreto nº 
6.451/08 

Sua personalidade jurídica 
exige registro e 
formalidades para ser 
constituída, tendo em vista 
que será composta sob 
forma societária já existente.  

Há responsabilidade solidária 
dos participantes e as regras 
são estabelecidas no 
contrato social. 

Para efeito da Lei nº 
11.079/04, é também a 
sociedade empresária 
incumbida de implantar e 
gerir a PPP.  

Deve obedecer a padrões de 
governança corporativa e 
adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras 
padronizadas. É vedado à 
administração pública ser 
titular da maioria do capital 
votante da SPE, exceto em 
eventual aquisição da 
maioria do capital votante por 

Indicada para casos 
onde visa atuar de 
modo articulado entre 
o poder público e 
privado para atingir 
interesse comum.  

Pode atuar fortemente 
em áreas 
competitivas e com 
melhores resultados 
dos que os obtidos 
apenas por incentivos 
fiscais ou 
governamentais, em 
função da finalidade 
de lucro. 

Aumento do poder de 
barganha nas 
negociações com os 
fornecedores, com 
possibilidade de 
obtenção de melhores 
preços e prazos de 
entrega e 
pagamentos. 

Existência 
determinada. 

Possui poucos 
casos para análise 
de resultados em 
função da previsão 
legal recente.  

Não possuirá 
imunidades 
tributárias aplicáveis 
às OS sem fins 
lucrativos, embora 
possa se utilizar de 
isenções 
específicas.  

Financiamento induzido 
ou captação indireta por 
meio de incentivos 
fiscais ou isenções. 

SPE Parque 
Tecnológico 
Capital Digital 
S/A, firmada 
entre a 
Terracap e 
uma 
sociedade 
anônima para 
gerir a 
infraestrutura 
do parque. 

Contrato 
firmado entre a 
União e a SPE 
BR 
Transmissora 
de Cearense II 
de Energia 
Ltda.  
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instituição financeira 
controlada pelo poder 
público, no caso de 
inadimplemento de contratos 
de financiamento. 

Redução de despesas 
administrativas 
relacionadas ao 
processo de 
orçamentação e 
compras. 
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7. Sociedade anônima (S.A.) 

As sociedades anônimas são pessoas jurídicas de direito privado, regulamentadas 
pela Lei nº 6.404/76 e com o capital divido em ações.  

Possui autonomia patrimonial. No que se aplica à responsabilidade limitada dos 
sócios ou acionistas, o art. 1º da Lei das Sociedades Anônimas indica que o sócio ou 
acionista responderá pelos riscos da atividade exercida pela sociedade no limite do 
preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas, o que indica menos risco 
interesses financeiros do investidor.  

A S.A. possui natureza institucional (como as sociedades em comandita por ações). É 
regulamentada pelo próprio estatuto social e a assembleia geral é o órgão deliberativo 
máximo de sua estrutura. Pode ser constituída por empreendedores interessados na 
exploração de uma atividade econômica e investidores com intuito de retorno 
financeiro. 

Pode ter capital aberto ou fechado, mas de qualquer modo é pessoa jurídica com 
natureza mercantil qualquer que seja seu objeto, conforme preconiza o art. 2º, § 1º, 
da Lei nº 6.404/76. A constituição de uma sociedade anônima é diferente se for aberta 
ou fechada. No caso de uma S.A. aberta, é sucessiva ou pública. Se o capital for 
fechado, é simultânea ou particular. Para a primeira, sua constituição obedece a 
fases: elaboração de boletins de subscrição, que devem ser registrados na Comissão 
de Valores Mobiliários; oferta de subscrição das ações ao público; convocação de 
subscritores e realização da assembleia de constituição; remessa do estatuto e atas 
das assembleias para a Junta Comercial e publicação da certidão do arquivamento no 
jornal oficial. Já a constituição simultânea ocorre com elaboração de boletins de 
subscrição por fundadores, oferta direta ao público, convocação para assembleia, 
remessa à Junta Comercial do estatuto e ata da assembleia e publicação no jornal 
oficial da certidão do arquivamento.   

Na área de interesse do presente produto, um exemplo de centro de pesquisa que 
funciona como S.A. é o Centro de Tecnologia Canavieira, criado em 1969, na região 
de Piracicaba, com o objetivo de investir no desenvolvimento de variedades mais 
produtivas e agregar qualidade à produção de açúcar e álcool. Ao final do presente 
estudo, são relatados os dados obtidos em razão de entrevistas com o gerente de 
Desenvolvimento Estratégico do CTC, que, em 2004, foi reestruturado e transformado 
em S.A. visando a atração de mais recursos tecnológicos e financeiros às pesquisas 
do setor e também aumento da competitividade. 
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SOCIEDADE ANÔNIMA 

SOCIEDADE 
ANÔNIMA 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

VANTAGENS NA 
GESTÃO 

DESVANTAGENS NA 
GESTÃO 

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO 
DE RECURSOS 

EXEMPLOS / 
CASOS 
PRÁTICOS 

Ente com 
atuação sob o 
direito privado.  

  

Base Legal:  

Lei 6.404/76  

Lei 8.021/90  

Lei 9.457/97  

Lei 10.303/01  

Lei 10.406/02  

Lei 11.638/07  

Lei 12.431/11  

IN nº 100, de 
2006 (aprova 
o Manual de 
Atos e 
Registro 
Mercantil das 
Sociedades 
Anônimas) 

A S.A. pode ser de capital 
aberto ou fechado. 

É uma pessoa jurídica de 
direito privado com natureza 
eminentemente mercantil, 
qualquer que seja o objeto 
(Lei 6.404/76).  

A constituição da S.A. pode 
ser sucessiva ou pública (se 
aberta) e simultânea ou 
particular (se fechada).  

  
Pode participar de outras 
sociedades, e será 
designada pelas 
denominações “companhia” 
ou “sociedade”. 

A gestão da S.A. comporta 
diferentes áreas e deve ser 
realizada em atendimento a 
vários requisitos legais, 
tendo em vista as diferentes 
participações societárias e 
interesses. 

É um ente autônomo 
em que os sócios não 
respondem com seu 
patrimônio particular.   

A responsabilidade 
do acionista é 
limitada ao preço das 
ações adquiridas ou 
subscritas. 

As ações são títulos 
circuláveis, isto é, o 
acionista tem a 
liberdade de cedê-las 
ou negociá-las. 

Custos com manutenção de 
departamentos diversos e 
serviços especializados, 
como no caso de emissão 
de ações, planejamento e 
de corretagem.  

Taxas da CVM e da Bolsa 
de Valores.  

Contratação de serviços de 
auditores independentes 
mais abrangentes que 
aqueles exigidos para as 
demais companhias.  

Necessidade da divulgação 
de informações 
sistemáticas ao mercado 
sobre as atividades da 
empresa. 

 

Emissão de 
valores mobiliários 
(ações, 
debêntures, bônus 
de subscrição, 
commercial 
papers). 

Pode fazer 
captação indireta 
por meio de 
incentivos fiscais  
específicos.  

Centro de 
Tecnologia 
Canaveira (CTC) 

 

Prolagos S.A. 
(Concessionária 
de Serviços 
Públicos de Água 
e Esgoto da 
Região dos 
Lagos, no estado 
do Rio de 
Janeiro) 
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8. Organização da sociedade civil de interesse público (Oscip)  

O sistema legal brasileiro permite diferentes tipos de arranjos legais e institucionais 
para a criação de entes, com aplicação de regime público ou privado e ainda regimes 
híbridos. A concepção de uma organização da sociedade civil de interesse público foi 
sugerida inicialmente pela ABTCP para atuar e integrar arranjos jurídicos na área de 
biorrefinarias de celulose e papel.  

A Oscip foi estabelecida pela Lei Federal n° 9.790/99. A partir da vigência desta lei, o 
Poder Executivo passou a qualificar como organizações da sociedade civil de 
interesse público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos 
objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 

1) promoção da assistência social; 
2) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
3) promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata a lei; 
4) promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata a lei; 
5) promoção da segurança alimentar e nutricional; 
6) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 
7) promoção do voluntariado; 
8) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
9) experimentação não lucrativa de novos modelos sócioprodutivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
10) promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

jurídica gratuita de interesse suplementar; 
11) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 

e de outros valores universais; 
12) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas na lei. 

 

Tais entes integram o terceiro setor porque, assim como as OS, atuam como 
entidades privadas, mas desempenham atividades de interesse público. Embora o 
regime jurídico da Oscip seja o de direito privado (como a OS), este passa a ser 
parcialmente derrogado por normas de direito público a partir do vínculo que se 
estabelece com o poder público. Isto quer dizer que essas organizações, quando 
credenciadas, passam a atuar em um regime jurídico híbrido.  

Para que entidades como associações ou fundações privadas possam se qualificar 
como Oscip, é necessário que o estatuto da organização disponha, expressamente, 
sobre: 

1) a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência; 
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2) a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a 
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

3) a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre 
as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos 
superiores da entidade; 

4) a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta; 

5) a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação 
instituída por lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com 
recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 
transferido a outra pessoa jurídica qualificada, preferencialmente que tenha o 
mesmo objeto social; 

6) a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que 
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 
serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados 
pelo mercado, na região correspondente à sua área de atuação; 

7) as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que 
determinarão, no mínimo: 
 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 
normas brasileiras de contabilidade; 

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do 
exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações 
financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos 
objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos pelas organizações da sociedade civil de interesse público 
será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da 
Constituição Federal. 

 

Cumpridos os requisitos legais previstos na Lei n° 9.790/99, o ente privado sem fins 
lucrativos, interessado em obter a qualificação de Oscip, deverá formular 
requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 

1) estatuto registrado em cartório (com, ao menos, uma das finalidades listadas 
no art. 3º da lei) – o estatuto deve conter expressamente as cláusulas 
obrigatórias do art. 4º da lei; estar autenticado em todas as folhas e registrado 
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em cartório competente, assinado por advogado e de acordo com as normas 
do Código Civil;  

2) ata de eleição da diretoria (atual, autenticada em todas as folhas) – a mesma 
pessoa não deve acumular os cargos de diretoria e conselho fiscal;  

3) balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício (originais ou 
autenticados em todas as folhas, assinado em todas as folhas por contador 
com indicação do número do CRC, e representante legal da entidade, sempre 
referente ao exercício fiscal anterior) – caso a entidade seja recém-criada, 
exige-se balanço intermediário ou de abertura; 

4) declaração de isenção do imposto de renda (ou declaração assinada pelo 
representante legal da entidade, afirmando que esta é isenta de imposto de 
renda, sob as penas da lei); 

5) inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (cartão do CNPJ); 
6) declaração dos membros da diretoria de que não exercem cargo, função ou 

emprego público, sob as penas da lei, nos casos em que não conste a vedação 
no estatuto e nem na ata (aceita-se declaração do representante legal da 
entidade, em nome de todos os diretores).3  

 

Um aspecto importante a ser ressaltado é o novo marco regulatório das organizações 
da sociedade civil, a Lei n° 13.019/14, que altera o artigo 1o da Lei nº 9.790/99 e 
estabelece novas exigências. A Oscip passa a ser considerada pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos. Além de atender aos objetivos sociais e normas 
estatutárias da legislação, deve estar em funcionamento regular há, no mínimo, três 
anos. A nova lei exige ainda ficha limpa para as organizações e seus dirigentes.  

Em 30 de outubro de 2014, foi publicada a Medida Provisória n° 658, que prorroga em 
360 dias a publicação oficial da Lei n° 13.019/14. Assim, o requisito legal dos três 
anos foi postergado. Na prática, porém, o governo federal vem exigindo das Oscip, 
em função da Lei de Diretrizes Orçamentárias.   

 

Parcerias com o poder público  

Uma Oscip, à semelhança da OS, pode firmar parcerias com o poder público. A 
formalização dos termos de parcerias surgiu a partir da Lei nº 9.970/99, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99. Anteriormente os convênios demandavam 
cadastramentos específicos das ONGs e a obtenção do Certificado de Fins 
Filantrópicos. O termo de parceria, por tais razões, é considerado um marco para a 
regulamentação do repasse de verbas públicas às ONGs e o seu estabelecimento 
                                            
3 A Lei nº 9.790/99 não permite que servidores públicos ocupem cargos de diretoria (exceto se 
aposentados), embora a participação seja permitida na composição dos conselhos fiscais, mas, neste 
caso, sem remuneração. A Oscip pode instituir remuneração para sua diretoria, conforme estabelece o 
inciso VI, do art. 4º da Lei nº 9.790/99, mas deve especificar no estatuto se remunera ou não os 
diretores, considerando-se duas hipóteses: funções na diretoria ou prestação de serviços específicos. 
No caso de remuneração, deve constar, obrigatoriamente, que são respeitados os valores de mercado.   
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visou menor burocracia na relação desses entes como o poder público e agilidade 
gerencial aos projetos, publicidade dos atos e aplicação dos recursos de maneira 
mais flexível.4 

A Lei nº 13.019/14, conhecida como Marco Regulatório das Organizações 
da Sociedade Civil (MROSC), instituiu novas normas gerais para as parcerias 
voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, estabelecidas 
pela União, estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e 
suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.  

Preliminarmente à assinatura dos termos de parceria, foi realizado um chamamento 
público – procedimento destinado a selecionar uma organização da sociedade civil 
para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, visando-se 
garantir a observância dos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública em caso de 
transferências voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho 
propostos pela administração pública, em regime de mútua cooperação com 
organizações da sociedade civil selecionadas por meio de chamamento público. 

Já o termo de fomento deve ser adotado pela administração pública em caso de 
transferências voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho 
propostos pelas organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação 
com a administração pública, também selecionadas por meio de chamamento 
público.5  

Para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento, as organizações 
da sociedade civil deverão ser regidas por estatutos cujas normas disponham, 
expressamente, sobre os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades 
de relevância pública e social, a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, 
a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza e normas de prestação de 
contas sociais a serem observadas pela entidade.   

A celebração e a formalização dos termos dependerão ainda da indicação expressa 
da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria, da 
                                            
4	STANSKI,	Kátia.	Os	efeitos	do	termo	de	parceria	celebrado	entre	o	poder	público	e	as	organizações	não	
governamentais	qualificadas	como	OSCIPs.	Disponível	em	http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11034&revista_caderno=4 
	
5 Os movimentos sociais ou organizações da sociedade civil podem apresentar propostas ao poder público para 
que avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração de parceria, 
indicando-se, entre outros requisitos formais, a identificação do subscritor da proposta, do interesse público 
envolvido e o diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, a 
viabilidade dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Todavia, a publicação do 
procedimento de manifestação de interesse social não dispensa a convocação por meio de chamamento público 
para a celebração de parceria. 
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demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica 
e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis 
com o objeto. Além disso, exige-se aprovação do plano de trabalho, emissão de 
parecer de órgão técnico da administração pública sobre o mérito da proposta, em 
conformidade com a modalidade de parceria adotada, da identidade e da 
reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da 
parceria prevista na lei, e da viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere 
aos valores estimados, que deverão ser compatíveis com os preços praticados no 
mercado, além da verificação do cronograma de desembolso previsto no plano de 
trabalho, entre outros requisitos.  

As propostas das organizações serão submetidas ao poder público, por meio do 
Procedimento de Manifestação de Interesse Social, em que são apresentadas 
questões de interesse social, que contemplem o diagnóstico da realidade que se quer 
modificar, aprimorar ou desenvolver, para avaliação do poder público da viabilidade 
de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria. 
Nesse caso, o procedimento se assemelha ao exigido à organização social, tendo em 
vista que há certa discricionariedade do poder público no reconhecimento das duas 
organizações.  
A formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerá da adoção 
das seguintes providências pela administração pública, nos termos do artigo 35 da Lei 
n° 13.019/14: 

I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas na lei; 

II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução 
da parceria; 

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade 
técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são 
compatíveis com o objeto; 

IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos da lei; 

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá 
pronunciar-se, de forma expressa, a respeito: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 
cooperação, da parceria prevista na lei; 

c) da viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, 
que deverão ser compatíveis com os preços praticados no mercado; 

d) da verificação do cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, e se 
esse é adequado e permite a sua efetiva fiscalização; 

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a 
fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão 
ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das 
metas e objetivos; 
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f) da descrição de elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão 
aceitos pela administração pública na prestação de contas; 

g) da designação do gestor da parceria; 

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 

i) da aprovação do regulamento de compras e contratações apresentado pela 
organização da sociedade civil, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa 
escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos 
serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de 
trabalho; 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria, com 
observância das normas da legislação específica. 

§ 1º - Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 
parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços economicamente 
mensuráveis. 

§ 2º - Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os 
incisos V e VI do caput deste artigo conclua pela possibilidade de celebração da 
parceria com ressalvas, deverá o administrador público cumprir o que houver sido 
ressalvado ou, mediante ato formal, justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo. 

§ 3º - Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado 
em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as 
respectivas responsabilidades. 

§ 4º - Deverá constar, expressamente, do próprio instrumento de parceria ou de seu 
anexo que a organização da sociedade civil cumpre as exigências constantes do 
inciso VII do § 1º do art. 24 desta lei. 

§ 5º - Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais 
permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será 
gravado com cláusula de inalienabilidade e ela deverá formalizar promessa de 
transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. 

§ 6º - Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da 
comissão de monitoramento e avaliação a pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil 
partícipes. 

§ 7º - Configurado o impedimento do § 6º, deverá ser designado gestor ou membro 
substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído. 

 

O plano de trabalho referido no artigo citado deverá ser apresentado pela Oscip, 
sendo atendidos os seguintes requisitos previstos no artigo 22 da Lei n° 13.019/14.  

I - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser 
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas; 
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II - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas 
e de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que 
se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 

III - prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas; 

IV - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas; 

V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços 
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir 
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de 
preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público; 

VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração 
pública; 

VII - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos 
previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do 
objeto, durante o período de vigência proposto; 

VIII - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível 
com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico; 

IX - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de 
realização das etapas vinculadas às metas e com o período de vigência da parceria, 
não se admitindo periodicidade superior a um ano ou que dificulte a verificação física 
do cumprimento do objeto; 

X - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável 
pela parceria. 

Parágrafo único. Cada ente federado estabelecerá, de acordo com a sua realidade, o 
valor máximo que poderá ser repassado em parcela única para a execução da 
parceria, o que deverá ser justificado pelo administrador público no plano de trabalho. 

 

Para celebração das parcerias previstas, as organizações da sociedade civil deverão 
apresentar, nos termos do artigo 34 da Lei n° 13.019/14: 

I - prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, caso seja necessário à 
execução do objeto pactuado; 

II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de 
dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; 

III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e eventuais alterações; 

IV - documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da 
entidade, quando essas instalações e condições forem necessárias para a realização 
do objeto pactuado; 

V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
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VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles; 

VII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

VIII - regulamento de compras e contratações, próprio ou de terceiros, aprovado pela 
administração pública celebrante, em que se estabeleça, no mínimo, a observância 
dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da 
razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e 
durabilidade. 

 

A celebração de parcerias não poderá ter como objeto a delegação das funções de 
regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades 
exclusivas do Estado, prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o 
aparelho administrativo do Estado ou ainda para a contratação de serviços de 
consultoria e/ou apoio administrativo. 

 

Vantagens na gestão 

À semelhança das OS, as contratações de bens e serviços pelas organizações da 
sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela administração pública, 
não requerem a realização de licitação. Todavia, deverão observar os princípios da 
legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da 
economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do 
julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo 
com o regulamento de compras e contratações aprovado para a consecução do 
objeto da parceria. 

A principal vantagem de constituição de Oscip é a imunidade ao imposto de renda 
garantido no artigo 150 da Constituição Federal. Dos benefícios da qualificação, o 
Ministério da Justiça elenca alguns, como, por exemplo, possibilidade de receber 
doações de empresas (dedutíveis), possibilidade de remunerar os dirigentes, de 
firmar os termos de parceria com o poder público, e, também, de receber bens 
apreendidos, abandonados ou disponíveis administrados pela Secretaria da Receita 
Federal. De acordo com o artigo 60 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, a dedutibilidade de imposto de renda de empresas doadoras fica 
condicionada à renovação anual do título Oscip. O dispositivo não condiciona o 
recebimento de doações à observância dos preceitos legais relacionados às Oscip, e 
à prestação de contas anuais, mas apenas sua dedutibilidade6. 

                                            
6 Ministério da Justiça. Guia Prático para Entidades Sociais. Disponível em 
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B2
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A Oscip deve prestar contas anualmente perante o órgão da entidade estatal 
parceira.7 

 

Desvantagens na Gestão 

Do ponto de vista da criação do Centro de Pesquisa e Inovação, a principal 
desvantagem é a exigência imposta pelo artigo 1o da Lei nº 9.790/1999, que passou a 
exigir para a qualificação da Oscip o funcionamento regular de, no mínimo, três anos. 
A intenção do legislador com esse dispositivo legal foi impedir que entes legais 
recém-criados ou que ainda não tenham desenvolvido atividades de real interesse 
público possam usufruir dos benefícios criados para as Oscip.  
As únicas exceções trazidas pela lei, e que são genéricas, indicam que os novos 
requisitos legais não são aplicáveis para a transferência de recursos homologados 
pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal por disposições dos 
tratados, acordos e convenções internacionais específicas e que conflitem com a lei 
ou quando os recursos envolvidos forem integralmente oriundos de fonte externa de 
financiamento. Ainda, são exceções as transferências voluntárias regidas por lei 
específica, se houver disposição expressa que contrarie a nova lei. Porém, ressalta-
se que a lei deverá ser regulamentada e tal regulamentação deverá especificar 
melhor tais questões. 

Ressalta-se que a nova Lei da Oscip carece de regulamentação, mas que a mesma 
está atualmente em discussão e análise pelo Ministério da Justiça. 

 

  

                                                                                                                                           

AB46E95-61DA-46B9-96F6-86D99FAEA6B0%7D&ServiceInstUID=%7B59D015FA-30D3-48EE-B124-
02A314CB7999%7D. Acesso em: 10 de outubro de 2014.  

7 A definição da documentação a ser apresentada na prestação de contas dos Termos de Parceria foi definida pela 
nova Lei, tendo em vista indefinições anteriores. Passam a ser obrigatórios o Relatório anual de execução de 
atividades, demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, extrato da execução física e 
financeira, demonstração de resultados do exercício, balanço patrimonial, demonstração das origens e das 
aplicações de recursos, demonstração das mutações do patrimônio social, notas explicativas das demonstrações 
contábeis, caso necessário e, ainda, parecer e relatório de auditoria, se for o caso. 
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OSCIP 

OSCIP CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
  

CAPTAÇÃO E 
RECEBIMENTO DE 
RECURSOS 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Lei Federal n° 
9.790/99 

Decreto no 

3.100/99 

Lei n° 
13.019/14 

Demanda qualificação do poder 
público. Embora represente 
parcela da sociedade civil que se 
organiza na defesa de seus 
interesses coletivos, desenvolve 
atividades importantes em 
parceria com o poder público. 

A principal diferença em relação à 
OS é a composição ou 
estruturação. Na Oscip, não há 
exigência de participação de 
representação pública.  

Trata-se, portanto, de um ente 
que atua na esfera privada com 
derrogações de direito público, no 
que se refere, especificamente, 
aos contratos de termos de 
parcerias firmados com o poder 
público. 

 

 

 

 

A Oscip atua sob o direito 
privado e pode contratar, 
receber doações e outras 
modalidades de captação 
de origem privada. 

Os contratos/termos de 
parceria objetivam fomentar 
o exercício de atividades de 
interesse público por 
entidades privadas em 
conjunto com o Estado. 

Possibilidade de cessão 
de funcionários públicos à 
Oscip, desde que não 
exerçam cargos de 
diretoria. 

Há dispensa de licitação 
para a celebração de 
contratos de prestação de 
serviços com as 
organizações sociais para 
atividades contempladas 
no contrato de gestão. A 
dispensa também ocorre 
para contratações 
realizadas pela Oscip no 
âmbito dos termos de 
parcerias.  

A MP 2123-32/01 previu 
que a lei 9.249/95, que 
permite dedução no 
imposto de renda das 
pessoas jurídicas até 2% 
sobre o lucro operacional 
de doações efetuadas, 
também alcance a Oscip. 

A exigência imposta pela Lei nº 
13.019/14 sobre a necessidade do 
funcionamento regular de, no mínimo, 
três anos do ente social para os termos 
de parceria serem firmados criou um 
impedimento temporário para que 
sejam destinadas verbas orçamentárias 
para a Oscip recém-criada.  
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a. ANEXO 5 - Legislação aplicável e regulamentadora de celulose e papel no Brasil  
 

NORMAS GERAIS 

Lei nº 11.284, de 
02/03/2006 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, no MMA, o Serviço Florestal 
Brasileiro; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal; altera as leis nº 10.683, de 28 de maio de 2003, nº 
5.868, de 12 de dezembro de 1972, nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Decreto nº 6.063, de 
20/03/2007 

Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão 
de florestas públicas para a produção sustentável, e dá outras providências. 

Lei nº 11.428, de 
22/12/2006 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.660, de 
21/11/2008 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

REGULAÇÃO AMBIENTAL 

Lei nº 12.187/09 Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e determina o Plano Setorial de Reduções de Emissão da 
Indústria. Abrange as indústrias de transformação, bens de consumo, química fina, base, papel e celulose e 
construção civil.* 

Comissão Interministerial 
de Mudança Global do 
Clima  

Resolução nº 3, de 24 de março de 2006, estabelece os procedimentos para aprovação das atividades de projeto 
de pequena escala no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto, e dá outras 
providências. 

Resolução Conama 
379/2006 

Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (Sisnama). 
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Instrução Normativa 
IBAMA nº 12, art. 2º -  
23/11/2010 

Determina que a Diretoria de Licenciamento do IBAMA avalie processo de licenciamento de atividades capazes de 
emitir gases de efeito estufa. 

 

 

* O Plano Indústria adotou como referência a meta de redução de emissões de processos industriais e uso de energia de 5% em 
relação ao cenário tendencial projetado para 2020. Como as indústrias do setor de papel e celulose se caracterizam pela utilização 
intensiva de energia em seus processos produtivos, a energia térmica ainda é o componente expressivo na matriz energética do 
setor. O trabalhado na evolução da redução da intensidade carbônica do setor está associado a: a) manter e dar continuidade a 
tendência de substituição de combustíveis intensivos em emissões de gases de efeito estufa para outros de menor intensidade 
carbônica, particularmente biomassa, licor negro e gás natural; b) adotar medidas de eficiência energética, a partir de maior 
eficiência elétrica e da adoção de fornos e caldeiras mais modernos e eficientes nas plantas em operação; c) aumentar a 
participação de cogeração de eletricidade a partir de combustíveis renováveis na matriz energética do setor; d) viabilizar o uso de 
tecnologias e processos industriais de baixo carbono em novas plantas; e) fomentar ações de pesquisa e desenvolvimento 
associadas a novas tecnologias de baixo carbono e rotas alternativas; g) realizar um estudo de curvas de custo marginal de 
abatimento de emissões (MACC) para o setor de papel e celulose. 
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ANEXO 6 – Análise dos modelos jurídicos de centros afins 
 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) 
No dia 18 de setembro de 2014, foi feita uma visita ao CNPEM, em Campinas (SP), 
para realização de entrevistas com a Diretoria de Administração, a Gerência Jurídica 
e o responsável pelo Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 
(CTBE), diretor Carlos Rossell. Como resultante das conversas realizadas no 
CNPEM, podem ser destacados alguns aspectos positivos e negativos do 
funcionamento e no dia a dia do centro.  

O CNPEM é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, credenciada 
como organização social, nos termos da Lei nº 9.637/98. O centro possui sob sua 
responsabilidade o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) – criado em 1987 
como uma unidade de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) –, o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), o Laboratório 
Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) – estes operando no contexto 
do contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) –, 
além do Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano). O CNPEM atua focado 
em quatro eixos: 

Eixo 1: instalações abertas a usuários externos, o que inclui, de acordo com a 
documentação do CNPEM, uma atuação “como Laboratório Nacional aberto, 
multiusuário e multidisciplinar e provimento às comunidades acadêmica e empresarial 
com infraestrutura no estado da arte para pesquisa, desenvolvimento e inovação com 
uso da luz síncrotron”.8 

Eixo 2: Pesquisa e desenvolvimento in house (pesquisa básica, pesquisa aplicada e 
desenvolvimento experimental) definidos internamente ou por diferentes instâncias 
governamentais. 

Eixo 3: Apoio à geração de inovação nos setores da agricultura, indústria e serviços, 
visando contribuir para a promoção da inovação no Brasil. Inclui cooperação em 
PD&I, transferência de tecnologias e serviços tecnológicos. 

Eixo 4: Treinamento, educação e extensão, abrangendo capacitação em 
conhecimento científico e tecnológico, com bolsistas financiados pelo CNPq e outros 
órgãos. 

O orçamento anual do CNPEM é de cerca de R$ 76,5 milhões consignados na lei 
orçamentária. Praticamente todo o custo fixo é bancado pelo contrato de gestão 
firmado com o MCTI e a administração do centro indica que eles são conscientes da 
necessidade de diversificação das receitas.   

 

                                            
8 Plano Diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para o período 2013-
2016. CNPEM. Disponível em: http://www.cnpem.br/wp-content/uploads/2011/07/Plano-Diretor-2013-
2016.pdf. 
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Vantagens apontadas na atuação como OS 

Foram apontadas, pelos entrevistados, as seguintes vantagens da associação atuar 
como OS: 

• as condições criadas são excelentes para pesquisadores e centros de 
pesquisa no Hemisfério Sul; 

• os gestores enfatizam como positiva a articulação estratégica junto ao MCTI no 
sentido da indução e execução de políticas científicas de interesse nacional 
especialmente em áreas de: a) aceleradores de partículas; b) instrumentação 
científica para uso de luz síncrotron; c) biologia molecular estrutural, genoma 
estrutural e funcional; d) nanociência e nanotecnologia e pesquisa básica e 
aplicada relacionadas à bioenergia;9 

• o centro considera como casos de sucesso os contratos de parceria com 
atores públicos e privados, e indica que já superou, em parte, os preconceitos 
relativos às contratações com o setor privado em função de ter sido criado um 
ambiente de confiança nos contratos; 

• os acordos de confidencialidade são realizados com tranquilidade, partindo-se 
da limitação de conhecimento anterior das partes envolvidas. Há também um 
trabalho de conscientização dos pesquisadores, que, em certo ponto, devem 
abrir mão de publicações e outros benefícios em função do sigilo; 

• a contratação dos pesquisadores ocorre por mérito, tendo em vista que, 
segundo os administradores, a atuação do CNPEM é similar à de uma 
empresa privada; 

• se o conselho gestor do CNPEM se motivar para a criação de um novo 
laboratório, já há uma estrutura interna com alguns técnicos em celulose e 
papel os quais já tem respaldo científico para atuação; 

• um dos argumentos mais fortes a favor da existência de mais um laboratório 
gerido pela associação CNPEM é a estrutura administrativa existente, 
centralizada, além de uma controladoria, departamento jurídico e uma área de 
compras e importação à disposição; 

• o compartilhamento de PI atende às questões de sigilo, mas, principalmente 
com a reforma de política de inovação foi criada uma política própria a qual 
permite maior flexibilidade contratual. Juridicamente, os contratos estão 
submetidos à lei de inovação e a participação dos pesquisadores é maior do 
que a lei federal. Há casos de compartilhamento de PI nos quais os 
pesquisadores recebem 50% do percentual contratado, limitados a um 
determinado teto de valor ao longo do contrato; 

• a aplicação do regime trabalhista da CLT é um facilitador para contratação e 
demissão, especialmente porque é importante haver flexibilidade em função da 
oscilação de projetos e fluxo de caixa.  

 

Desvantagens do Centro na Atuação como OS: 
                                            
9 Plano Diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para o período 2013-
2016. Disponível em: http://www.cnpem.br/wp-content/uploads/2011/07/Plano-Diretor-2013-2016.pdf 
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Foram apontadas, pelos entrevistados, as seguintes desvantagens da associação 
CNPEM atuar como OS: 

• as pesquisas são norteadas por alinhamentos às estratégias institucionais e 
podem haver dificuldades em determinadas linhas de pesquisa demandadas 
pelo setor privado; 

• o contrato de gestão com o MCTI sustenta cerca de 80% das despesas 
correntes do centro. Atualmente, há metas de alavancagem dos 20% restantes 
para fontes diversas, mas essa alavancagem é lenta;10 

• há dificuldades com o orçamento oriundo do contrato de gestão com o 
ministério; como há um crescimento do número de OS no Brasil, e o orçamento 
da União é o mesmo, os recursos estão sendo reduzidos; 

• a diversificação de fontes é lenta e os custos fixos têm aumentado também em 
função da necessidade de se manter os pesquisadores doutores; 

• não há um setor no centro voltado para busca de novos negócios, funcionando 
mais no atendimento às demandas provocadas, mas, quase sempre, no âmbito 
do objeto do contrato de gestão; 

• como a gestão e as decisões dependem do conselho de administração, 
determinados interesses de pesquisa da área privada podem não ser 
acolhidos.   

 

Recomendações na área de celulose e papel realizada pelo CNPEM 

1. Como grande parte dos equipamentos vem do exterior, o incentivo à fabricação 
de bens de capital (equipamentos e seus projetos) no Brasil é fundamental, 
assim como ao setor de engenharia, como ocorre na Petrobras. 

2. Os gestores recomendam a criação de um novo laboratório gerido pela 
associação e não uma nova OS. Todavia, esta situação demanda uma decisão 
do conselho de administração, que precisa estar convencido da importância do 
fato. O melhor arranjo institucional seria, de acordo com o CNPEM, um novo 
laboratório nacional em uma escala abaixo e vinculado ao CTBE, que já atua 
em biomassa.   

 

  

                                            
10 Por vezes são impostas limitações para gastos nos contratos de gestão. O contrato firmado entre a 
EMPBRAPPI e o MCTI, por exemplo, prevê um limite de gastos de até 20% do valor de repasse com 
despesas de remuneração de pessoal e encargos.  



 

52 

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) 

Em 2004, o CTC atuava como uma Oscip e foi reestruturado com o objetivo de se 
tornar um centro mundial de desenvolvimento e integração de tecnologias disruptivas 
da indústria sucroenergética, visando dobrar, de maneira economicamente 
sustentável, a taxa de inovação do setor.11 O CTC indica que recebeu, ao longo da 
sua história, investimentos inferiores a R$ 4 bilhões, e calcula-se que a sua 
contribuição para a economia brasileira seja de R$ 1 trilhão.12 

De acordo com o CTC, para dobrar a taxa de inovação e competitividade da indústria 
sucroalcooleira brasileira, foram adotadas estratégias baseadas em três pilares 
principais: 

1. Concentrar o foco nas atividades em que é especialista, como o 
desenvolvimento de novos germoplasmas que atendam à tendência de 
necessidade do setor e a segunda geração de tecnologias; 

2. Assegurar a sustentabilidade econômica, através da comercialização de 
germoplasmas, mediante pagamento de royalties – ou seja, remunerando o 
investimento em novas pesquisas –, e do investimento maciço em P&D; 

3. Estabelecer parcerias com empresas de tecnologias de ponta e 
especialistas nas áreas de biotecnologia e tecnologias disruptivas, como o 
etanol celulósico.13 

A transformação do CTC em uma sociedade anônima, em 2011, de acordo com as 
informações do próprio centro, “foi a saída para atrair mais recursos tecnológicos e 
financeiros às pesquisas do setor, para manter sua competitividade e continuar a 
assegurar ao Brasil a posição de liderança na indústria sucroalcooleira mundial.”   

O CTC cobra royalties pelo uso de suas variedades e desenvolve parcerias com 
empresas públicas e privadas de tecnologia de ponta visando um objetivo: retornar 
esses recursos em benefício ao produtor, na forma de novos produtos e serviços que 
o tornarão mais competitivo.14 O grupo de controle do CTC envolve as empresas 
Bunge, Raizen, Coperçucar, São Martinho, Usina Coruripe e Tereos Internacional.  

Em entrevista, o gerente de Desenvolvimento Estratégico do CTC, Jaime Finguerut, 
informou o seguinte: 

1. O CTC atua apenas com financiamento incentivado, sem recursos públicos. 
2. As maiores acionistas desempenham uma óbvia ascendência sobre o CTC, 

influenciando em áreas de pesquisa, mas há um conselho para o qual é 
submetido um plano estratégico executado por um CEO. 

3. Não existe um departamento de assistência técnica, mas planos diretores 
sigilosos que são executados com agilidade para clientes específicos.  

                                            
11 Centro de Tecnologia Canavieira. Disponível em:<http://www.ctcanavieira.com.br/grupodecontrole.html> Acesso 
em 24 de ago. de 2014.   
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Ibidem. 
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4. O CTC “vende” produtos para qualquer cliente interessado, mas dentro de 
linhas que não fogem do determinado pelo plano estratégico da empresa.   

5. Os gestores interpretam que, como ente privado sem fins lucrativos (Oscip), os 
trabalhos executados em 30 anos eram basicamente incrementais e que a 
mudança para um ente que visa lucro foi determinante para atuar mais 
fortemente com inovação.  

6. Na visão do representante do CTC, as inovações do BNDES são significativas 
porque passaram a considerar “inovação na empresa” e não “apenas ciência”. 
 

Desvantagens apontadas pelo CTC na atuação como Oscip e atualmente S.A.: 

As impressões e o relato do gerente de Desenvolvimento Estratégico do CTC 
indicaram que, pela visão do centro, o setor público possui grandes dificuldades no 
Brasil em usar verba pública em inovação em seu real significado. Ele ainda ressaltou 
que: 

1. O setor considera a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do 
MCTI como demasiadamente burocrática e por demais “acadêmica”. 

2. A experiência deles indica que as relações da Oscip com o governo não 
foram tão lucrativas quanto esperavam no que se refere a 
desenvolvimento e inovação.  

Por fim, Finguerut reconheceu que, embora uma S.A. possa ter interesse em 
pesquisa, uma modelagem estritamente privada dificulta a aproximação com as 
políticas públicas.  

No que se aplica à propriedade intelectual, 100% são do CTC, a não ser em acordos 
bilaterais firmados com entes como a Embrapa, por exemplo.  

O gerente do CTC informou ainda que, do orçamento anual de R$ 100 milhões, 70% 
são de origem do BNDES e do FINEP e que o faturamento cresce 10% ao ano com a 
venda de royalties. 
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ANEXO 7 – Quadros consolidados dos modelos jurídicos (SPE, OS e Oscip) 
 

SPE 

ENTE 
JURÍDICO 

ARRANJOS DE 
CAPITAL SOCIAL 

GOVERNANÇA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS E 
POLÍTICA DE 
INOVAÇÃO  

TRIBUTAÇÃO  PROPRIEDADE 
INTELECTUAL  

Sociedade 
de 
Propósito 
Específico  

A SPE surgiu com a 
Lei de PPP 
(11.079/04), visando 
convergir interesses 
dos setores público e 
privado. 

É organizada sob um 
dos tipos societários 
personificáveis 
existentes na ordem 
jurídica, como 
sociedade limitada ou 
sociedade anônima 
aberta.  

O instrumento de 
constituição da SPE é 
o contrato ou estatuto 
social, cujas cláusulas 
deverão seguir a 
legislação que 
regulamenta o tipo 
societário que SPE 

Permite maior 
participação do setor 
privado, inclusive 
porque o tipo societário 
escolhido determinará 
a forma de governança. 

Não são permitidas as 
figuras da "sociedade 
em conta de 
participação", previstas 
no artigo 991 do 
CC/2002, ou do 
"consórcio", artigo 278 
da Lei das S.A., 
incompatíveis com a 
sociedade de propósito 
específico em razão de 
ausência de 
personalidade jurídica 
desses modelos.  

A responsabilidade dos 
sócios em relação à 

Como S.A., a captação 
de verbas atende aos 
critérios usuais 
aplicáveis aos entes 
privados. Como 
participe da SPE, pode 
receber capital social e 
bens do ente público 
integrante da 
sociedade.  

Atua normalmente na 
captação de verbas via 
financiamentos 
incentivados, como 
BNDES e FINEP. A Lei 
do Bem facilita a 
atuação da empresa 
privada em parcerias 
para realização de 
atividades conjuntas de 
pesquisa  
científica e tecnológica 
e desenvolvimento de 

A SPE é uma sociedade 
autônoma com controle 
individual contábil, 
separado dos 
sócios/empresas que a 
integram. Exceção 
apenas para SPE que 
participa de PPP, que 
poderá ficar obrigada a 
padrões específicos. 

 
A SPE pode adotar 
qualquer regime 
tributário e poderá valer-
se da forma de apuração 
dos resultados pelo lucro 
real ou optar pelo lucro 
presumido – em caso de 
lucro presumido, a base 
de cálculo será obtida 
pela aplicação dos 
percentuais de 
presunção do lucro, que 

A Lei nº 10.973/04, que 
dispõe sobre incentivos à 
inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica, 
indica que a União, os 
estados, o Distrito Federal, 
os municípios e as 
respectivas agências de 
fomento poderão estimular e 
apoiar a constituição de 
alianças estratégicas e o 
desenvolvimento de projetos 
de cooperação envolvendo 
empresas nacionais, ICT e 
organizações de direito 
privado sem fins lucrativos 
voltadas para atividades de 
pesquisa e 
desenvolvimento, que 
objetivem a geração de 
produtos e processos 
inovadores. 
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seguirá. 

O investimento por 
parte do setor público 
ocorre por capital 
social ou 
financiamentos 
públicos.  

A SPE pode ter 
empresas particulares 
e administração 
pública como 
membros, sendo 
vedado ao segundo 
ser titular da maioria 
do capital votante (§ 
4º do art. 9º, da Lei de 
PPP), salvo sua 
eventual aquisição por 
instituição financeira 
controlada pelo poder 
público em caso de 
inadimplemento de 
contratos de 
financiamento. 

SPE depende da forma 
societária adotada. Se 
for uma sociedade 
limitada ou S.A., será 
restrita ao valor de 
suas quotas. Se 
assumir a forma de 
sociedade simples, 
será ilimitada, podendo 
atingir seu patrimônio 
(arts. 1023 e 1052 da 
Lei nº 10.406/2002; art. 
1º da Lei nº 6.404/76).  
 
Possui agilidade para 
contratações e é 
encarada positivamente 
pelo setor privado, pois 
tem finalidade de lucro.  

tecnologia, produto ou 
processo.  

Pode atuar com 
preferência nas  
compras 
governamentais, se 
houver investimento em 
inovação. Atualmente, 
a captação de recursos 
também é indireta por 
meio de benefícios 
fiscais para o estímulo 
à inovação na  
empresa e direitos ao  
licenciamento e 
participação nos 
resultados da 
exploração, além de 
isenções para 
importação de 
equipamentos voltados 
para pesquisa e 
inovação.                                          

vão de 8% a 32% para o 
IRPJ e de 12% a 32% 
para a CSLL, incidentes 
sobre a receita bruta 
mensal.  

Quando tiver como 
objeto a pesquisa e o 
desenvolvimento de 
inovação tecnológica, 
enquadra-se em 
incentivos fiscais da Lei 
do Bem, devendo, para 
tanto, atuar em regime 
de lucro real e em 
regularidade fiscal.  

Nesse caso, possuirá os 
seguintes benefícios 
fiscais: 
a) dedução de até 34% 
no IRPJ e CSLL; 
b) redução de 50% no 
IPI na compra de 
máquinas e 
equipamentos 
destinados à P&D; 
c) depreciação e 
amortização acelerada 
desses bens. 

O art. 5 permite a União e 
suas entidades autorizadas 
a participar minoritariamente 
do capital de empresa 
privada de propósito 
específico que vise ao 
desenvolvimento de projetos 
científicos ou tecnológicos 
para obtenção de produto 
ou processo inovadores. 
Neste caso, a lei determina 
que a PI sobre os resultados 
obtidos pertencerá às 
instituições detentoras do 
capital social, na proporção 
da respectiva participação. 
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 ASPECTOS POSITIVOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1) A SPE pode ser utilizada como um instrumento pelo Estado para orientar a 
alocação de recursos e esforços particulares na consecução de interesses 
públicos.   
2) Pode ter empresas particulares e a administração pública como membros.                                                                                                                              
3) A SPE organiza-se sob uma forma societária personificável pré-existente, suas 
atividades sujeitam-se ao regime jurídico de direito privado e possui agilidade 
para consecução de projetos. 
4) Mesmo que a administração detenha menor participação acionária, há 
transparência para a alocação de verbas públicas, pois há fiscalização indireta 
dos tribunais de contas. A integralização poderá ser feita pelos sócios com 
dinheiro, bens móveis e imóveis e, ainda, com direitos que tenham valor 
econômico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5) Diferencia-se do consórcio pelo fato de que, uma vez constituída, adquire 
personalidade jurídica própria e, portanto, estrutura destacada das sociedades 
que a constituíram, passando a responder pelos direitos e obrigações 
decorrentes da realização do empreendimento para a qual foi constituída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6) Há vantagens para o investidor pelo isolamento das outras atividades 
comerciais dos acionistas controladores e um acesso direto e menos complicado 
aos ativos e recebíveis pelos agentes financiadores.                 
7) A sociedade poderá assumir a forma de companhia aberta, deverá obedecer a 
padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações 
financeiras padronizadas. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
 
1) A SPE não pode possuir existência indeterminada.                                                                                                                                                                                            
2) Deverá funcionar como um projeto intermediário, mesmo 
que de longo prazo, mas não como uma opção definitiva, 
sendo necessário prever-se atos subsequentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3) Se há interesse do poder público no controle do projeto, 
não é a melhor opção, pois é vedada à administração ser 
titular da maioria do capital votante (§ 4º do art. 9º, da Lei 
de PPP), salvo sua eventual aquisição por instituição 
financeira controlada pelo poder público em caso de 
inadimplemento de contratos de financiamento.  
4) Como a legislação é recente, há poucos casos 
exemplificativos no País, o que dificulta uma avaliação mais 
concreta de resultados, especialmente no que se refere à 
inovação e atendimento aos interesses públicos.                                                                                                                                                                                           
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OS 

 

ENTE 
JURÍDICO 

ARRANJOS 
INSTITUCIONAIS  

GOVERNANÇA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS E 
POLÍTICA DE 
INOVAÇÃO  

TRIBUTAÇÃO  SIGILO E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL  

Organização 
Social  

A OS é uma 
entidade privada 
atuando sob 
regime privado, 
com algumas 
derrogações em 
função do 
interesse público.  

Recebe verba 
pública para 
gestão por meio 
de convênios ou 
outros 
instrumentos de 
transferência de 
recursos 
financeiros de 
dotações da 
União.  

O setor privado 
atua conforme 
a formação da 
OS e no 
conselho 
executivo com 
membros 
representantes 
de entidades 
da sociedade 
civil. 

O conselho de 
administração, 
em geral, 
exerce papel 
fundamental na 
chefia, mas o 
poder público 
constitui 
maioria 
absoluta, 
visando 
controlar os 
atos da 

Os recursos financeiros 
podem vir de diferentes 
fontes: convênios, 
contratos ou outros 
ajustes firmados com 
instituições públicas ou 
privadas, nacionais ou 
internacionais, 
subvenções transferidas 
pelo poder público, 
contribuições dos 
associados, rendas 
decorrentes da 
exploração comercial de 
suas atividades, 
rendimentos de ativos e 
outros oriundos de 
patrimônio, doações ou 
legados. 

A OS pode contrair 
empréstimos ou 
financiamentos junto a 
organismos nacionais ou 
internacionais. 

Possui imunidade 
tributária sobre 
patrimônio, renda e 
serviços, de acordo com 
o art. 150 da CF. Tem 
isenção tributária em 
relação à contribuição 
social sobre o lucro 
líquido (CSLL), nos 
termos do art. 15 da Lei 
n° 9.532/97. 

As receitas oriundas de 
contratos de gestão são 
isentas. Todavia, há a 
necessidade de 
reinvestimento nas 
atividades da OS.  

A tributação de ISS 
ocorre para recursos 
advindos de contratos 
administrativos, sem 
previsão de benefícios 
fiscais. Já no que se 
refere ao Cofins, não há 

A OS pode partilhar sua propriedade 
intelectual com instituições públicas 
e privadas, pessoas físicas, 
conforme contrato celebrado entre 
as partes no qual devem ser 
regulados os percentuais de ganhos 
econômicos. 

Trabalhos resultantes do contrato de 
gestão podem ser de propriedade da 
OS e trabalhos resultantes de 
contratos administrativos em geral 
são de propriedade do contratante.  
A EMPRAPII, por exemplo, tem em 
seu contrato de gestão que as 
unidades da companhia, os polos de 
inovação e empresas podem realizar 
com liberdade acordos de PI, sendo 
que o MCTI e o MEC abriram mão 
de quaisquer direitos. 

Os acordos e políticas de sigilo 
podem atender a diferentes arranjos 
relativos a manifestações orais ou 
escritas, incluindo, sem implicar 
limitação, know-how, técnicas, 
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diretoria 
executiva.  

Os temas de 
pesquisa e 
objeto de 
atuação da OS 
devem estar de 
acordo com o 
estatuto e o 
conselho 
gestor.  

Do ponto de vista de 
política de inovação, 
pode atuar no 
compartilhamento de 
infraestrutura entre os 
setores público e 
privado, prestação de 
serviços especializados 
voltados à inovação em 
instituições públicas e 
privadas; parceria com 
instituições públicas e 
privadas para pesquisa 
cientifica e tecnológica 
de desenvolvimento de 
tecnologia, produtos ou 
processos.  

A OS tem facilidades de 
contratação e pode atuar 
na área de inovação 
com diferentes arranjos.  

incidência para receitas 
próprias das entidades 
sem fins de lucro. 

São isentas de impostos 
de importação e sobre 
produtos industrializados 
e do adicional ao frete 
para renovação da 
marinha mercante às 
importações de 
máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, 
bem como suas partes e 
peças de reposição, 
acessórios, matérias-
primas e produtos 
intermediários, 
destinados à pesquisa 
científica e tecnológica 
(art. 1° lei 8.010/90). A 
isenção só ocorre nos 
casos em que a pesquisa 
científica e tecnológica 
esteja atrelada ao objeto 
e a finalidade social do 
ente. Todavia, a isenção 
não é ilimitada.  

designs, fórmulas, modelos, 
amostras, fluxogramas, fotografias, 
plantas, relatórios técnicos, 
memoriais, manuais de 
procedimentos, discos, planos de 
negócios, processos, projetos, 
conceitos de produto, softwares, 
informações técnicas, financeiras ou 
comerciais, entre outros. 

O CNPEM, por exemplo, criou um 
regulamento de PI no qual permite 
liberdade de contratação entre os 
entes envolvidos e prêmios aos 
inventores na ordem de 50% dos 
créditos até o limite de 40 vezes a 
maior remuneração da associação. 
Dos valores retidos pelo CNPEM 
decorrentes de PI, 50% são 
destinados ao laboratório 
responsável e 50% para um fundo 
de custeio, apoio e fomento das 
atividades de inovação do CNPEM. 
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ASPECTOS POSITIVOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1) Articulação estratégica facilitada junto ao governo para indução e 
execução de políticas científicas de interesse nacional. 
2) Facilitação de recebimento de verbas por meio dos contratos de 
gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3) Dispensa de licitação para prestação de serviços no âmbito do 
contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4) Imunidades tributárias aplicáveis às suas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5) Facilitação de verbas via fundos setoriais para apoio a projetos em 
conjunto com ICT e NIT nacionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6) Os funcionários são regidos pela CLT e funcionários públicos 
podem ser cedidos (remunerados pela OS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7) No caso de celulose e papel, se o CNPEM for utilizado para um 
novo laboratório, já existe disponível uma estrutura administrativa, 
centralizada, além de controladoria, departamento jurídico e uma área 
de compras e importação à disposição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ASPECTOS NEGATIVOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1) Grande dependência do contrato de gestão e sujeição a mudanças 
políticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2) Aumento gradativo da concorrência na busca da verba, em função 
do aumento da quantidade de OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3) Necessidade de que o conselho gestor da OS esteja motivado aos 
interesses do setor eólico brasileiro e de celulose e papel.    
4) Há preconceito do setor privado na utilização da OS como um 
indutor eficiente de políticas de inovação. 
5) O fato de ser ente sem fins lucrativos desestimula a participação 
direta do setor privado.  
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OSCIP 

ENTE 
JURÍDICO 

ARRANJOS 
INSTITUCIONAIS  

GOVERNANÇA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E 
POLÍTICA DE INOVAÇÃO  

TRIBUTAÇÃO  SIGILO E 
PROPRIEDADE 
INTELECTUAL  

Organização 
da 
Sociedade 
Civil de 
Interesse 
Público 

Formação e 
instituição 
totalmente 
privada. Dotada 
de uma 
assembleia geral 
de associados 
(órgão soberano).  

Formada 
exclusivamente 
por associados, 
uma diretoria 
executiva 
subordinada à 
assembleia  
geral e um 
conselho fiscal. 

Responsabilidade 
exclusiva da Oscip 
pelo gerenciamento 
administrativo e 
financeiro dos 
recursos recebidos, 
inclusive em  
despesas de custeio, 
de investimento e de 
pessoal. 
 
A Oscip indicará ao 
menos um dirigente 
que será 
responsável, de 
forma solidária, pela 
execução das 
atividades e 
cumprimento das 
metas pactuadas na 
parceria. 
 
Responsabilidade 
exclusiva da 
organização da 
sociedade civil pelo 
pagamento dos 

A verba pública é repassada à 
Oscip por dois meios: pelos 
termos de colaboração, são 
executados os planos de 
trabalhos propostos pela 
administração pública; e pelos 
termos de fomento, são 
executados os planos de 
trabalho propostos pelas 
organizações. 

A formalização dos termos exige 
um edital de chamamento 
público que indica o valor 
previsto para realização do 
objeto. 

Para celebração de parceria com 
o poder público, as organizações 
devem comprovar: (a) no 
mínimo, três anos de existência; 
(b) experiência prévia na 
realização do objeto da parceria; 
e (c) capacidade técnica e 
operacional para 
desenvolvimento das atividades 
previstas no chamamento.  

É a mesma garantida a 
uma entidade de direito 
privado sem fins 
lucrativos, ou seja, 
imunidade ao imposto de 
renda garantido no art. 
150 da Constituição 
Federal. 

 
De acordo com o art. 60 
da MP nº 2.158-35, de 24 
de agosto de 2001, a 
dedutibilidade de imposto 
de renda de empresas 
doadoras fica 
condicionada à 
renovação anual do título 
Oscip.  

O dispositivo não 
condiciona o recebimento 
de doações à 
observância dos preceitos 
legais relacionados à 
Oscip, e à prestação de 
contas anuais, mas 
apenas sua 

A Oscip pode partilhar 
sua propriedade 
intelectual com 
instituições públicas e 
privadas ou pessoas 
físicas, conforme 
contrato celebrado 
entre as partes no qual 
devem ser regulados 
os percentuais de 
ganhos econômicos. 

Possui liberdade de 
atuação para a 
instituição de arranjos 
ou políticas nessa 
área. A Lei nº 
13.019/14 não criou 
restrições no âmbito 
das parcerias.  
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encargos 
trabalhistas, 
previdenciários, 
fiscais e comerciais 
relativos ao 
funcionamento da 
instituição e ao 
adimplemento do 
termo de 
colaboração ou de 
fomento, não se 
caracterizando 
responsabilidade 
solidária ou 
subsidiária da 
administração 
pública pelos 
respectivos 
pagamentos, 
qualquer oneração 
do objeto da parceria 
ou restrição à sua 
execução. 

Dentre as possibilidades, estão: 

a) Receber doações de 
empresas, dedutíveis; 
b) Receber bens móveis 
considerados irrecuperáveis; 
c) Remunerar os dirigentes; 
d) Firmar Termo de Parceria com 
o Poder Público; 
e) Receber bens apreendidos, 
abandonados ou disponíveis 
administrados pela Secretaria da 
Receita Federal.  

dedutibilidade.  
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ASPECTOS POSITIVOS        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1) Articulação estratégica facilitada junto ao governo para indução 
e execução de políticas científicas de interesse nacional. 
2) Facilitação de recebimento de verbas por meio dos termos de 
parcerias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3) Dispensa de licitação para prestação de serviços no âmbito 
dos termos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4) Imunidades tributárias aplicáveis às suas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5) Os funcionários são regidos pela CLT. 
6) Maior controle e agilidade por parte do setor privado para 
consecução de objetivos representativos de um determinado 
setor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ASPECTOS NEGATIVOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1) Os termos de parceira só podem ser firmados a partir do terceiro ano da 
existência da Oscip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2) Aumento gradativo da concorrência na busca da verba em função do 
aumento da quantidade de Oscip.    
3) Se a Oscip adquirir equipamentos e materiais permanentes com 
recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com 
cláusula de inalienabilidade e ela deverá formalizar promessa de 
transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua 
extinção. 
4) A organização da sociedade civil indicará ao menos um dirigente que se 
responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria, devendo essa indicação 
constar do instrumento da parceria. A indicação de dirigentes, neste caso, 
implica na fusão das responsabilidades entre o ente social e a pessoa 
física. 
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ANEXO 8 – Tabelas usadas nas projeções financeiras 
 

Cotação: US$ 1,00 = R$ 2,00 e € 1,00 = R$ 2,50 

 
Projeto CT em Biorrefinaria / C&P   

 

 
Quadro B1 – Investimentos (valores em R$)   

 

 
Orçamento Geral - Produto 3   

 

 
Aplicações de Recursos Totais 

 

 
Laboratório de Análises de Biomassa (LABIOM)             

417.711,88  

 

 
Laboratório termoquímico e biocombustíveis (LTQBIOC)          

4.597.983,72  

 

 
Laboratório de Desconstrução da Biomassa (LabDesc)          

1.027.940,00  

 

 
Laborátorio de Química (LQ)          

2.871.594,34  

 

 
Laboratório de Derivatização (LDM)          

3.736.417,28  

 
 

Laboratório de Quimica Analítica (LQA)       9.684.643,69  
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Laboratório de Aplicação (LAPL)          

7.052.319,28  

 

 
Plantas Piloto (PP)        

15.979.845,83  

 

 
Prédio          

5.000.000,00  

 

 
Subtotal        

50.368.456,02   

 
Contingência de 30% sobre o subtotal        

15.110.536,81   

 
Investimentos Fixos Totais        

65.478.992,83   

 
Fonte: Consultoria Financeira dados e cálculos em conformidade com a Consultoria Técnica – Tabela 13  

 
Orçamento Geral e tabelas 3, 5, 6, 8,10,11 e 12 

  

 
Observação: O Quadro B1 indica a estimativa inicial e necessária à concepção do CT.  
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P
Quadro B2 – Distribuição de Pessoal

Total Pessoal Pessoal Pessoal 
Período Adm Tecnicos Tecnicos
Ano -1
Ano -2
Ano 1 41 11 30 33%
Ano 2 50 11 39 43%
Ano 3 58 11 47 52%
Ano 4 82 11 71 78%
Ano 5 85 11 74 81%
Ano 6 100 11 89 98%
Ano 7 100 11 89 98%
Ano 8 101 11 90 99%
Ano 9 102 11 91 100%

Fonte : Consultoria Financeira dados e cálculos em conformidade com a Consultoria Técnica  – Tabela 2
Estimativa de profissionais por área de trabalho e linha de pesquisa
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P
Quadro B3 – Custo da Mão de Obra - Valores em R$

CUSTOS DA MÃO DE OBRA
Custo anual Custo anual Custo anual Custo anual Custo anual

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Técnico R$ 101.818,18 R$ 101.818,18 R$ 101.818,18 R$ 101.818,18 R$ 101.818,18

Engenheiro R$ 174.545,45 R$ 174.545,45 R$ 174.545,45 R$ 174.545,45 R$ 174.545,45
Pesquisador R$ 261.818,18 R$ 261.818,18 R$ 261.818,18 R$ 261.818,18 R$ 261.818,18

Taxa de Crescimento Anual
Técnico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Engenheiro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pesquisador 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fonte: Consultoria Financeira: Valores estimados.
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P

Quadro B4 – Pessoal & Encargos-Valores em R$

Descrição Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V TOTAL % Medio
EQUIPE PRÓPRIA 4.547.029       5.366.338         6.265.279         8.962.102         10.139.005       35.279.752       100,00%
Rota Termoquímica e Laboratorio de Combustiveis 513.087            667.013              803.836              1.214.306           1.265.614           4.463.856           12,65%
Descontrução da Biomassa e Branqueamento 733.666            953.766              1.149.411           1.736.344           1.809.710           6.382.897           18,09%
Central Analitica 594.605            772.987              931.548              1.407.233           1.466.693           5.173.067           14,66%
Laboratório de Derivatização 959.041            1.246.753           1.502.498           2.269.730           3.205.435           9.183.457           26,03%
Planta Piloto 340.460            442.597              533.387              805.754              839.800              2.961.998           8,40%
Grupo Estratégia 230.170            299.221              360.599              544.735              567.752              2.002.478           5,68%

Conselho 360.000            360.000              360.000              360.000              360.000              1.800.000           5,10%
Diretoria 240.000            240.000              240.000              240.000              240.000              1.200.000           3,40%
Juridico 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%
Marketing 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%

TI 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%
Contabilidade 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%

RH 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%
Suporte 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%

ENCARGOS SOCIAIS - Equipe Própria 80,00% 3.637.623,18    4.293.070,13       5.012.222,98       7.169.681,52       8.111.204,00       28.223.801,80     80,00%

Total Equipe Própria + Encargos Sociais 8.184.652,15    9.659.407,79       11.277.501,70     16.131.783,42     18.250.208,99     63.503.554,05     

Fonte: Consultoria Financeira dados e cálculos em conformidade com a Consultoria Técnica – Tabela 15
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P

Quadro B4 – Pessoal & Encargos-Valores em R$

Descrição Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V TOTAL % Medio
EQUIPE PRÓPRIA 4.547.029       5.366.338         6.265.279         8.962.102         10.139.005       35.279.752       100,00%
Rota Termoquímica e Laboratorio de Combustiveis 513.087            667.013              803.836              1.214.306           1.265.614           4.463.856           12,65%
Descontrução da Biomassa e Branqueamento 733.666            953.766              1.149.411           1.736.344           1.809.710           6.382.897           18,09%
Central Analitica 594.605            772.987              931.548              1.407.233           1.466.693           5.173.067           14,66%
Laboratório de Derivatização 959.041            1.246.753           1.502.498           2.269.730           3.205.435           9.183.457           26,03%
Planta Piloto 340.460            442.597              533.387              805.754              839.800              2.961.998           8,40%
Grupo Estratégia 230.170            299.221              360.599              544.735              567.752              2.002.478           5,68%

Conselho 360.000            360.000              360.000              360.000              360.000              1.800.000           5,10%
Diretoria 240.000            240.000              240.000              240.000              240.000              1.200.000           3,40%
Juridico 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%
Marketing 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%

TI 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%
Contabilidade 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%

RH 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%
Suporte 96.000             96.000                96.000                96.000                96.000                480.000              1,36%

ENCARGOS SOCIAIS - Equipe Própria 80,00% 3.637.623,18    4.293.070,13       5.012.222,98       7.169.681,52       8.111.204,00       28.223.801,80     80,00%

Total Equipe Própria + Encargos Sociais 8.184.652,15    9.659.407,79       11.277.501,70     16.131.783,42     18.250.208,99     63.503.554,05     

Fonte: Consultoria Financeira dados e cálculos em conformidade com a Consultoria Técnica – Tabela 15
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P

Quadro B5 – Serviços de Terceiros - Valores em R$

Prestadores de Serviços Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V Total

3.000.000,00    3.000.000,00       3.000.000,00       3.000.000,00       3.000.000,00       15.000.000,00     

Tributação sobre Prestadores de Serviços 17,00% 510.000,00       510.000,00         510.000,00         510.000,00         510.000,00         2.550.000,00       

Total Serviços de Terceiros 10,00% 3.510.000,00    3.510.000,00       3.510.000,00       3.510.000,00       3.510.000,00       17.550.000,00     

Fonte: Consultoria Financeira, cálculos elaborados com 10% sobre o faturamento
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P
Quadro B6 – Despesas Administrativas - Valores em R$

Despesas Administrativas Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V TOTAL
Totais 13.200.000,00    13.200.000,00    13.200.000,00    13.200.000,00    13.200.000,00    66.000.000,00      

Manutençao & Conservação 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Seguros 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Água, Luz e Telefone 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Aluguéis, Condomínios e IPTU 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 16.500.000,00      
Marketing e Publicidade 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Internet 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Material de Escritório 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 9.900.000,00        
Treinamentos e Viagens 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Pessoal Administrativos 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        
Segurança 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 4.200.000,00        

Outros 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00        
 - - - - - -                      
Fonte: Consultoria Financeira: dados estimados
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P

Quadro B7 – Financiamento - Valores em R$

Empréstimo / Financiamento
Valor do financiamento: 60.000.000,00 Prazo de carência: 0 mês

Data do Empréstimo (aporte): 01/01/2015 Prazo para amortização: 25 anos

Taxa de Juros: 0,00% a.a Sistema de amortização: sem juros

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V TOTAL

RECEBIMENTOS -                    60.000.000,00    -                    -                              -                    -                    60.000.000,00    

PAGAMENTOS -                    2.400.000,00      2.400.000,00      2.400.000,00               2.400.000,00      2.400.000,00      12.000.000,00    

Juros -                    -                    -                    -                              -                    -                    -                    

Amortização -                    2.400.000,00      2.400.000,00      2.400.000,00               2.400.000,00      2.400.000,00      12.000.000,00    

SALDO DEVEDOR  = 60.000.000,00    57.600.000,00    55.200.000,00    52.800.000,00              50.400.000,00    48.000.000,00    48.000.000,00    

Fonte: Consultoria Financeira: dados estimados

Observação: O site do BNB - Banco do Nordeste do Brasil noticia que a prática do mercado para Empréstimos e Financiamentos aos Projetos deste porte (Valores + Tecnologia).  
Os Tomadores terão cinco anos de carência e quinze para saldar seu Empréstimo.
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P

Quadro B8 –Projeção de Resultados - Valores em R$

PROJEÇÃO DE RESULTADO

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V TOTAL

FATURAMENTO BRUTO 30.000.000                  30.000.000                  30.000.000                  30.000.000                  30.000.000                  150.000.000                

(-) Impostos sobre o faturamento 0,0% -                              -                              -                              -                              -                              -                              

(-) Comissões e taxas a pagar 0,0% -                              -                              -                              -                              -                              -                              

(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 30.000.000                  30.000.000                  30.000.000                  30.000.000                  30.000.000                  150.000.000                

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (22.275.492)                 (23.750.248)                 (25.368.342)                 (30.222.624)                 (32.341.049)                 (133.957.755)               

Equipe (com encargos) (8.184.652)                   (9.659.408)                   (11.277.502)                 (16.131.783)                 (18.250.209)                 (63.503.554)                 

Despesas Administrativas (13.200.000)                 (13.200.000)                 (13.200.000)                 (13.200.000)                 (13.200.000)                 (66.000.000)                 

Serviços de Terceiros (3.510.000)                   (3.510.000)                   (3.510.000)                   (3.510.000)                   (3.510.000)                   (17.550.000)                 

Depreciação 2.619.160                    2.619.160                    2.619.160                    2.619.160                    2.619.160                    13.095.799                  

(=) RESULTADO OPERACIONAL 7.724.508                    6.249.752                    4.631.658                    (222.624)                      (2.341.049)                   16.042.245                  

(-) Juros de Financiamentos -                              -                              -                              -                              -                              -                              

(=) RESULTADO TRIBUTÁVEL 7.724.508                    6.249.752                    4.631.658                    (222.624)                      (2.341.049)                   16.042.245                  

(-) Impostos sobre os lucros 0,00% -                              -                              -                              -                              -                              -                              

(=) LUCRO LÍQUIDO 7.724.508                    6.249.752                    4.631.658                    (222.624)                      (2.341.049)                   16.042.245                  

Fonte: Consultoria Financeira. Receitas estimadas pela consultoria técnica

Obs: O valor da depreciação é igual ao investimento total considerado alocado em 25 anos
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 Projeto CT em Biorrefinaria / C&P

Quadro B9 –Projeção do Fluxo de Caixa - Valores em R$

PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V TOTAL

ENTRADAS 60.000.000               30.000.000               30.000.000               30.000.000               30.000.000               30.000.000               210.000.000              

Venda de Produtos e Serviços 30.000.000               30.000.000               30.000.000               30.000.000               30.000.000               150.000.000              

Empréstimos 60.000.000               -                           -                           -                           -                           60.000.000               

Capital Próprio Investido na Empresa -                           
Receitas Diversas -                           

SAÍDAS (65.478.993)              (27.294.652)              (28.769.408)              (30.387.502)              (35.241.783)              (37.360.209)              (224.532.547)             
Demais Despesas -                           (24.894.652)              (26.369.408)              (27.987.502)              (32.841.783)              (34.960.209)              (147.053.554)             
Equipe (com encargos) -                           (8.184.652)                (9.659.408)                (11.277.502)              (16.131.783)              (18.250.209)              (63.503.554)              
Prestadores de Serviço -                           (3.510.000)                (3.510.000)                (3.510.000)                (3.510.000)                (3.510.000)                (17.550.000)              
Comissões e taxas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Despesas Administrativas -                           (13.200.000)              (13.200.000)              (13.200.000)              (13.200.000)              (13.200.000)              (66.000.000)              

Investimentos (65.478.993)              (65.478.993)              

Despesas Tributárias -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Impostos a Pagar -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Provisão para Imposto de Renda -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Despesas Financeiras -                           (2.400.000)                (2.400.000)                (2.400.000)                (2.400.000)                (2.400.000)                (12.000.000)              

Juros de Empréstimos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Amortização de Empréstimos -                           (2.400.000)                (2.400.000)                (2.400.000)                (2.400.000)                (2.400.000)                (12.000.000)              

FLUXO DO PERÍODO (5.478.993)                2.705.348                 1.230.592                 (387.502)                   (5.241.783)                (7.360.209)                (14.532.547)              

SALDO = (5.478.993)                (2.773.645)                (1.543.053)                (1.930.554)                (7.172.338)                (14.532.547)              (14.532.547)              

Fonte: Consultoria Financeira. Receitas estimadas pela consultoria técnica
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