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Resumo:  

Sob o prisma das reformas administrativas na seara governamental, 
encampadas sobretudo na década de 90, as Parcerias Público-Privadas – 
PPPs despontam como alternativa para realização de investimentos públicos 
por meio da articulação entre Estado e iniciativa privada. Tal articulação, 
contudo, não se dá de maneira simplesmente aleatória, mas lastreada por um 
contrato formal entre o poder público e o ente privado. Como todo contrato, as 
PPPs sugerem dificuldades e nuances próprias de equilíbrio e defesa dos 
interesses entre as partes envolvidas. Este trabalho analisa discursos dos 
agentes envolvidos em contratos PPP de Minas Gerais acerca de suas 
expectativas quanto à incidência de comportamentos oportunistas ao longo da 
execução desses contratos. O termo comportamento oportunista pode ser 
entendido como condutas verificadas quando uma parte envolvida em 
determinado contrato busca sempre auferir ganhos extras superiores aos 
previstos nas cláusulas do contrato, agindo de forma auto-interessada. A 
revisão literária percorreu conceitos de arranjos institucionais das firmas, 
custos de transação, incompletude dos contratos, aprofundando-se nos 
comportamentos oportunistas inerentes às relações contratuais. Selecionou-se 
o Estado de Minas Gerais como unidade de análise, uma vez que já existe no 
mesmo uma lei que dispõe sobre os contratos PPP, a lei mineira 14.868 fora 
aprovada em 2003, e os primeiros contratos sob a sua jurisdição já começam a 
ser desenvolvidos no interior das entidades governamentais do Estado. Foi 
adotada metodologia qualitativa, elegendo-se o método de análise do discurso 
como delineador do caminho exploratório das percepções explícitas e implícitas 
dos envolvidos nos contratos das PPPs mineiras acerca de condutas 
oportunistas entre as partes. Os resultados reforçaram as contribuições 
teóricas sobre a forte presença de incentivos a condutas oportunistas nas 
relações contratuais. Foi possível verificar os diferentes modos como o 
comportamento oportunista é compreendido pelos atores envolvidos nas PPPs 
mineiras, permitindo-nos inferir que este é um aspecto determinante para a 
formulação dos contratos, mas que ainda necessita ser melhor administrado 
para o sucesso dos futuros empreendimentos. 
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