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Projetos de PPP por segmento no Brasil
Saneamento
Iluminação Pública
Resíduos Sólidos
Rodovia
Saúde
Prédios Públicos
Multinegócios
Trem Urbano
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Mobilidade Urbana
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Tecnologia
Ferrovia
Meio Ambiente
Portos
Sistema Prisional
Estacionamentos
Educação
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Defesa
Estádios
Urbanização
Energia
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Contexto Global das Parcerias Público Privadas

Mais de 15 países, espalhados pelos todos os continentes, estão envolvidos em algum
nível de privatização de prisões.

Américas: Estados Unidos, Canada, 
Chile, Uruguay, México, Brasil 

Europa: França, Inglaterra, 
Alemanha, Bélgica, etc. 

Ásia: Filipinas, Japão

África: África do Sul

Oceania: Austrália, Nova Zelândia 



Contexto Global das Parcerias Público Privadas

20 18,5

8.5

38

2

9,7

43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Reino Unido Austrália EUA Chile Brasil Nova Zelândia França

Porcentagem de detentos em Prisões Privadas



Empresa no ramo Parcerias Público Privadas

Estados Unidos da América:

Brasil:

Nova Zelândia:

França:

Reino Unido:

Austrália:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.serco.com/images/twitter-logo.png&imgrefurl=https://www.serco.com/&docid=EMZW_-506qVD6M&tbnid=oEwMvQMYK0WFrM:&vet=10ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA..i&w=512&h=512&itg=1&bih=607&biw=1280&q=serco&ved=0ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.serco.com/images/twitter-logo.png&imgrefurl=https://www.serco.com/&docid=EMZW_-506qVD6M&tbnid=oEwMvQMYK0WFrM:&vet=10ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA..i&w=512&h=512&itg=1&bih=607&biw=1280&q=serco&ved=0ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://grassrootsleadership.org/sites/default/files/styles/full-width/public/300px-Corrections_Corporation_of_America_logo.png?itok%3D5Sm0-uWI&imgrefurl=https://grassrootsleadership.org/blog/2013/01/humpday-hall-shame-30-years-cca&docid=lyLfa0Kq2hPR8M&tbnid=DqD1g8pZ1AXkfM:&vet=10ahUKEwi676T51uTlAhUP4BoKHQ__BYMQMwgxKAMwAw..i&w=620&h=178&bih=607&biw=1280&q=cca privite prison&ved=0ahUKEwi676T51uTlAhUP4BoKHQ__BYMQMwgxKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://grassrootsleadership.org/sites/default/files/styles/full-width/public/300px-Corrections_Corporation_of_America_logo.png?itok%3D5Sm0-uWI&imgrefurl=https://grassrootsleadership.org/blog/2013/01/humpday-hall-shame-30-years-cca&docid=lyLfa0Kq2hPR8M&tbnid=DqD1g8pZ1AXkfM:&vet=10ahUKEwi676T51uTlAhUP4BoKHQ__BYMQMwgxKAMwAw..i&w=620&h=178&bih=607&biw=1280&q=cca privite prison&ved=0ahUKEwi676T51uTlAhUP4BoKHQ__BYMQMwgxKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.taftmidwaydriller.com/storyimage/CA/20191001/NEWS/191009975/AR/0/AR-191009975.jpg&imgrefurl=https://www.taftmidwaydriller.com/news/20191001/taft-correctional-institution-to-close-jan-31&docid=vqnVigpkpJTE0M&tbnid=N7u4lr8gtxuGFM:&vet=10ahUKEwjQ2Myh1-TlAhVMRBoKHZ_1DaEQMwhMKAswCw..i&w=891&h=292&bih=607&biw=1280&q=mtc prison private&ved=0ahUKEwjQ2Myh1-TlAhVMRBoKHZ_1DaEQMwhMKAswCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.taftmidwaydriller.com/storyimage/CA/20191001/NEWS/191009975/AR/0/AR-191009975.jpg&imgrefurl=https://www.taftmidwaydriller.com/news/20191001/taft-correctional-institution-to-close-jan-31&docid=vqnVigpkpJTE0M&tbnid=N7u4lr8gtxuGFM:&vet=10ahUKEwjQ2Myh1-TlAhVMRBoKHZ_1DaEQMwhMKAswCw..i&w=891&h=292&bih=607&biw=1280&q=mtc prison private&ved=0ahUKEwjQ2Myh1-TlAhVMRBoKHZ_1DaEQMwhMKAswCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.serco.com/images/twitter-logo.png&imgrefurl=https://www.serco.com/&docid=EMZW_-506qVD6M&tbnid=oEwMvQMYK0WFrM:&vet=10ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA..i&w=512&h=512&itg=1&bih=607&biw=1280&q=serco&ved=0ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.serco.com/images/twitter-logo.png&imgrefurl=https://www.serco.com/&docid=EMZW_-506qVD6M&tbnid=oEwMvQMYK0WFrM:&vet=10ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA..i&w=512&h=512&itg=1&bih=607&biw=1280&q=serco&ved=0ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.serco.com/images/twitter-logo.png&imgrefurl=https://www.serco.com/&docid=EMZW_-506qVD6M&tbnid=oEwMvQMYK0WFrM:&vet=10ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA..i&w=512&h=512&itg=1&bih=607&biw=1280&q=serco&ved=0ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.serco.com/images/twitter-logo.png&imgrefurl=https://www.serco.com/&docid=EMZW_-506qVD6M&tbnid=oEwMvQMYK0WFrM:&vet=10ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA..i&w=512&h=512&itg=1&bih=607&biw=1280&q=serco&ved=0ahUKEwjL5rq61uTlAhVN1hoKHXYqBcUQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/41/Cornell_Companies_logo.png/220px-Cornell_Companies_logo.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_Companies&docid=zGYI2J0M81ir6M&tbnid=68YUWaCIIdN_xM:&vet=10ahUKEwjt0ffc1-TlAhWBi1wKHRnBBXcQMwgrKAAwAA..i&w=220&h=191&bih=607&biw=1280&q=cornell private prison&ved=0ahUKEwjt0ffc1-TlAhWBi1wKHRnBBXcQMwgrKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/41/Cornell_Companies_logo.png/220px-Cornell_Companies_logo.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_Companies&docid=zGYI2J0M81ir6M&tbnid=68YUWaCIIdN_xM:&vet=10ahUKEwjt0ffc1-TlAhWBi1wKHRnBBXcQMwgrKAAwAA..i&w=220&h=191&bih=607&biw=1280&q=cornell private prison&ved=0ahUKEwjt0ffc1-TlAhWBi1wKHRnBBXcQMwgrKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Spie_Batignolles_Logo.svg/1200px-Spie_Batignolles_Logo.svg.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Spie_Batignolles&docid=Koqwqz29mJU-CM&tbnid=3lCkpAtvfNQMTM:&vet=10ahUKEwiG1s222OTlAhVOxoUKHWkdCcQQMwg0KAAwAA..i&w=1200&h=540&bih=607&biw=1280&q=Spie Batignolles&ved=0ahUKEwiG1s222OTlAhVOxoUKHWkdCcQQMwg0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Spie_Batignolles_Logo.svg/1200px-Spie_Batignolles_Logo.svg.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Spie_Batignolles&docid=Koqwqz29mJU-CM&tbnid=3lCkpAtvfNQMTM:&vet=10ahUKEwiG1s222OTlAhVOxoUKHWkdCcQQMwg0KAAwAA..i&w=1200&h=540&bih=607&biw=1280&q=Spie Batignolles&ved=0ahUKEwiG1s222OTlAhVOxoUKHWkdCcQQMwg0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Bouygues_Construction_logo.svg/1280px-Bouygues_Construction_logo.svg.png&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bouygues_Construction_logo.svg&docid=VBJCcm4WszDKRM&tbnid=b5Ix80jP2mzNwM:&vet=10ahUKEwicz-zj2OTlAhVNzRoKHQfmA3YQMwg4KAAwAA..i&w=1280&h=657&bih=607&biw=1280&q=bouygues construction logo&ved=0ahUKEwicz-zj2OTlAhVNzRoKHQfmA3YQMwg4KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Bouygues_Construction_logo.svg/1280px-Bouygues_Construction_logo.svg.png&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bouygues_Construction_logo.svg&docid=VBJCcm4WszDKRM&tbnid=b5Ix80jP2mzNwM:&vet=10ahUKEwicz-zj2OTlAhVNzRoKHQfmA3YQMwg4KAAwAA..i&w=1280&h=657&bih=607&biw=1280&q=bouygues construction logo&ved=0ahUKEwicz-zj2OTlAhVNzRoKHQfmA3YQMwg4KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.mtcbroadspectrum.com/wp-content/uploads/2019/02/MTC-Broadspectrum-logo-Colour-200pxh.png&imgrefurl=https://www.mtcbroadspectrum.com/&docid=7gaoJ12HgJKaNM&tbnid=yq49FyiPZlm4bM:&vet=10ahUKEwjB54LM2uTlAhWh34UKHXujA7kQMwhAKAAwAA..i&w=327&h=200&bih=607&biw=1280&q=MTC Broadspectrum&ved=0ahUKEwjB54LM2uTlAhWh34UKHXujA7kQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.mtcbroadspectrum.com/wp-content/uploads/2019/02/MTC-Broadspectrum-logo-Colour-200pxh.png&imgrefurl=https://www.mtcbroadspectrum.com/&docid=7gaoJ12HgJKaNM&tbnid=yq49FyiPZlm4bM:&vet=10ahUKEwjB54LM2uTlAhWh34UKHXujA7kQMwhAKAAwAA..i&w=327&h=200&bih=607&biw=1280&q=MTC Broadspectrum&ved=0ahUKEwjB54LM2uTlAhWh34UKHXujA7kQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://portalindustrialparana.com.br/wp-content/sabai/File/thumbnails/d482d8da71345b7a079cc7596c442b9c.gif&imgrefurl=http://portalindustrialparana.com.br/directory/listing/embrasil-empresa-brasileira-de-seguranca&docid=4fYWI1Re0E5yxM&tbnid=ca-cTuvnGWweaM:&vet=10ahUKEwidnqey2-TlAhVEbBoKHaPmD8EQMwhCKAEwAQ..i&w=155&h=191&bih=607&biw=1280&q=embrasil logo&ved=0ahUKEwidnqey2-TlAhVEbBoKHaPmD8EQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://portalindustrialparana.com.br/wp-content/sabai/File/thumbnails/d482d8da71345b7a079cc7596c442b9c.gif&imgrefurl=http://portalindustrialparana.com.br/directory/listing/embrasil-empresa-brasileira-de-seguranca&docid=4fYWI1Re0E5yxM&tbnid=ca-cTuvnGWweaM:&vet=10ahUKEwidnqey2-TlAhVEbBoKHaPmD8EQMwhCKAEwAQ..i&w=155&h=191&bih=607&biw=1280&q=embrasil logo&ved=0ahUKEwidnqey2-TlAhVEbBoKHaPmD8EQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://e3ba6e8732e83984.cdn.gocache.net/uploads/image/file/473372/regular_gpa.png&imgrefurl=https://www.99jobs.com/gestores-prisionais-associados-gpa&docid=V_Lt1RDF0SR6xM&tbnid=6LJfd0pDOhfGkM:&vet=10ahUKEwjWjqm92-TlAhWoz4UKHUHlBS4QMwhBKAEwAQ..i&w=250&h=250&bih=607&biw=1280&q=gpa ribeirao das nees logo&ved=0ahUKEwjWjqm92-TlAhWoz4UKHUHlBS4QMwhBKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://e3ba6e8732e83984.cdn.gocache.net/uploads/image/file/473372/regular_gpa.png&imgrefurl=https://www.99jobs.com/gestores-prisionais-associados-gpa&docid=V_Lt1RDF0SR6xM&tbnid=6LJfd0pDOhfGkM:&vet=10ahUKEwjWjqm92-TlAhWoz4UKHUHlBS4QMwhBKAEwAQ..i&w=250&h=250&bih=607&biw=1280&q=gpa ribeirao das nees logo&ved=0ahUKEwjWjqm92-TlAhWoz4UKHUHlBS4QMwhBKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-yZEqh87aLHA/WHvdgU4AKsI/AAAAAAABPhA/moBvU3Gu9u8k_WVBcd3pt7tvwjJfRJ3tACLcB/s640/image.jpg&imgrefurl=http://blogdopavulo.blogspot.com/2017/01/funcionario-da-umanizzare-e-preso-por.html&docid=CisZ9qsvxL19TM&tbnid=8y32DaNNYofF6M:&vet=10ahUKEwisgM_U2-TlAhUQXRoKHVn1BQwQMwhEKAMwAw..i&w=600&h=315&itg=1&bih=607&biw=1280&q=umanizzare prisao privada&ved=0ahUKEwisgM_U2-TlAhUQXRoKHVn1BQwQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-yZEqh87aLHA/WHvdgU4AKsI/AAAAAAABPhA/moBvU3Gu9u8k_WVBcd3pt7tvwjJfRJ3tACLcB/s640/image.jpg&imgrefurl=http://blogdopavulo.blogspot.com/2017/01/funcionario-da-umanizzare-e-preso-por.html&docid=CisZ9qsvxL19TM&tbnid=8y32DaNNYofF6M:&vet=10ahUKEwisgM_U2-TlAhUQXRoKHVn1BQwQMwhEKAMwAw..i&w=600&h=315&itg=1&bih=607&biw=1280&q=umanizzare prisao privada&ved=0ahUKEwisgM_U2-TlAhUQXRoKHVn1BQwQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://1.bp.blogspot.com/-Sn0ZSCNcf3M/XVn7BmMfABI/AAAAAAAAG2k/xaMkq3cDeY8S_DiSekSNOgSlys0KCsORQCLcBGAs/s1600/images.jpeg&imgrefurl=https://empregosemtempoblog.blogspot.com/2019/08/vagas-de-empregos-braelli-multi-servicos.html&docid=wAUBlToWtMZOQM&tbnid=knLaCe-sJHyCqM:&vet=10ahUKEwjgpai-3OTlAhVLOBoKHc2PDfAQMwhCKAEwAQ..i&w=554&h=554&itg=1&bih=607&biw=1280&q=RH Multi Servi%C3%A7os Administrativos&ved=0ahUKEwjgpai-3OTlAhVLOBoKHc2PDfAQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://1.bp.blogspot.com/-Sn0ZSCNcf3M/XVn7BmMfABI/AAAAAAAAG2k/xaMkq3cDeY8S_DiSekSNOgSlys0KCsORQCLcBGAs/s1600/images.jpeg&imgrefurl=https://empregosemtempoblog.blogspot.com/2019/08/vagas-de-empregos-braelli-multi-servicos.html&docid=wAUBlToWtMZOQM&tbnid=knLaCe-sJHyCqM:&vet=10ahUKEwjgpai-3OTlAhVLOBoKHc2PDfAQMwhCKAEwAQ..i&w=554&h=554&itg=1&bih=607&biw=1280&q=RH Multi Servi%C3%A7os Administrativos&ved=0ahUKEwjgpai-3OTlAhVLOBoKHc2PDfAQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.socializabrasil.com.br/wp-content/uploads/Logo2018Socializa.png&imgrefurl=https://www.socializabrasil.com.br/&docid=hgfM-V5yCKYdKM&tbnid=kYJHOKdYGL1oXM:&vet=10ahUKEwja8e7F3OTlAhUMzIUKHf8zDXQQMwhBKAAwAA..i&w=325&h=97&bih=607&biw=1280&q=socializa brasil&ved=0ahUKEwja8e7F3OTlAhUMzIUKHf8zDXQQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.socializabrasil.com.br/wp-content/uploads/Logo2018Socializa.png&imgrefurl=https://www.socializabrasil.com.br/&docid=hgfM-V5yCKYdKM&tbnid=kYJHOKdYGL1oXM:&vet=10ahUKEwja8e7F3OTlAhUMzIUKHf8zDXQQMwhBKAAwAA..i&w=325&h=97&bih=607&biw=1280&q=socializa brasil&ved=0ahUKEwja8e7F3OTlAhUMzIUKHf8zDXQQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8


10

MODELOS



Parcerias Público Privadas em Presídios
Dois grandes modelos e suas variações

Americano

Britânico Brasileiro

Francês
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Vigilância

interna

Público Privado

Estados Unidos de America 

• Os operadores privados podem se

envolver com todas as dimensões

do serviço prisional, da construção

de novas unidades à operação e

gerenciamento total, o que inclui a

parte de hotelaria, assistência aos

internos e atividades de segurança.

• Em geral os operadores privados

cobram uma taxa diária por cada

interno, por tanto o desempenho

financeiro é dependente do número

da taxa de “homens-dia”, o que cria

fortes incentivos para gerar

demanda.



Estados Unidos de América

Primeira Prisão Privada Número de presos Empresas Número de Presídios

1984 2016 2018 2018

Foi o primeiro país a 
aderir o sistema de 
privatização em 
prisões (incluindo os 
guardas), inaugurou 
sua primeira prisão 
nesse modelo de 
contrato em 1984.

Os dados mais recentes 
sobre o sistema prisional 
correspondem ao ano de 
2016, onde 8,5% dos presos 
Norte Americanos estavam 
encarcerados em presídios 
privados.

Os Presídios privados são
geridos em sua maioria por
duas grandes empresas: CCA
e Geo Group.
São 85 mil leitos na
administração da CCA e 60
mil na da Geo Group, sendo
as duas maiores empresas em
gerenciamento de prisões
privadas do mundo.

Não há dados atualizados do 
número de presídios existentes 
nos EUA, porém, existem uma 
média de 4500 prisões e quase 
10% são privadas. 



Estados Unidos de América
Estabelecimentos prisionais privados – 2019
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Vigilância

interna

Público Privado

PFI Britânico

• Estímulo de "demanda de 
mercado” 

• Concorrência entre as prisões 
públicas e privadas. 

• Monitoramento de 
desempenho que considera 
gastos e qualidade do serviço.

• Prisões (públicas ou privadas) 
posicionadas abaixo dos 
indicadores de desempenho 
são concorrentes à adjudicação 
de um novo contrato de 
gestão.



Reino Unido

Primeira Prisão Privada

A Grã-Bretanha abriu a 
sua primeira prisão 
privada, quando o país 
estava fortalecendo os 
poderes policiais e 
condenando as leis 
sob o primeiro-
ministro conservador 
John Major, o 
processo que 
continuou sob seu 
sucessor, Tony Blair, do 
Labour. 

Aumento de presos

Nesse ano, as 
empresas detinham 
aproximadamente 
14% da população 
prisional da Inglaterra, 
em comparação com 
8% em 2000.

Esse crescimento 
configura o aumento 
de 140% no número 
de presos 
privados. Enquanto, 
durante o mesmo 
período, o número de 
presos públicos 
aumentou 23%.

Empresas

Presídios privados geridos por 
quatro empresas: G4S, GEO 
Group, Serco e Sodexo. 

O setor privado tem ainda 
domínio nos centros de 
remoção de imigração e nos 
serviços de transporte de 
prisioneiros, além, de também 
administrar algumas de suas 
células policiais e 
monitoramento de liberdade 
condicional. 

Número de Presídios

Na Inglaterra e País de Gales há 
122 estabelecimentos 
penitenciários, quase 20% dos 
82.000 desses presos estão 
alojados em presídios privados

1992 2012 2018 2018
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Estado Nº de 

presídios

Nº de presídios privados Nomenclatura presídios privados Empresas que 

administram

Inglaterra 102 13 HMP Altcourse G4S

HMP Rye Hill

HMP Oakwood

HMP Dovegate Serco

HMP & YOI Doncaster

HMP Lowdham Grange

HMP Ashfield

HMP Thameside

Harmondsworth GEO Group

HMP Bronzefield Sodexo Justice 

ServicesHMP/YOI Forest Bank

HMP Peterborough

HMP Northumberland

Escócia 15 2 HMP Kilmarnock Serco

Dungavel House Removal Center GEO Group

País de Gales 6 1 HMP & YOI Parc G4S

Irlanda do Norte 4 0
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Austrália

Primeira Prisão Privada Aumento de presos Estados Empresas

1990 1998 2011 2018

Foi operada pela 
Correctional 
Corporation of 
Australia, um 
empreendimento 
internacional da 
Corrections 
Corporation of 
America(CCA)

Os 5.520 prisioneiros 
representaram um 
aumento de 95% da 
população prisional 
privada

Cinco dos oito estados da 
Austrália possuíam presídios 
com algum nível de privatização

Existem três prestadores de 
serviços privados
responsáveis pelo 
gerenciamento de serviços de 
custódia na Austrália. Estes são: 
GEO Group (GEO), G4S e Serco.

Sao 11 prisões privadas que tem 
6.000 prisioneiros das 42.974 
pessoas encarceradas .
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Estado Nº de 

presídios

Nº de presídios privados Nomenclatura presídios privados Empresas que 

administram

Victoria 13 3 Centro Correcional de Fulham GEO

Ravenhall Correctional Centre

prisão de Port Phillip G4S

South Australia 10 1 Prisão de Mount Gambier

Western Australia 16 2 Acacia Prison Serco

Wandoo Reintegration Facility Serco até 2018

New South Wales 27 3 Junee Correctional Center GEO

Parklea Correctional Center MTC 

Broadspectrum

Long Bay Forensic Hospital G4S

Queensland 16 2 Arthur Gorrie Correctional Center GEO

Southern Queensland Correctional Centre Serco

Borallon Correctional Centre (fechado em 2012)
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Os contratos em França

Privados: o projeto da
prisão, sua construção,
manutenção, limpeza,
transporte, gestão de
cantinas, restauração,
lavanderia, trabalho e,
quando apropriado,
recepção de famílias.

Estados: gestão, registro, e
vigilância

O Uruguai segue um
modelo parecido
(seguranca, saude, e
educacao ficam com o
estado) o resto e



França

Promulgação da Lei

O Ministro da Justiça, 
Albin Chalandon, 
lançou a gestão 
delegada consagrada 
em uma lei de 22 de 
junho de 1987

Prisões com Cogestão Empresas

As empresas 
Bouygues, Spie
Batignolles e Eiffage
dominam o mercado 
de design e 
construção; Sodexo e 
Gepsa para outras 
funções. 

Número de Presídios

74 instituições penitenciárias 
operam com parceiros 
privados, a maioria para todas 
as missões delegadas, outras 
apenas para manutenção e / 
ou restauração.

Hospedam quase dois terços 
da população detida.

1987 1990 2019 2019

Adoção do sistema misto, no 
qual poder público e iniciativa 
privada se unem para propiciar 
aos detentos melhores 
condições de reintegração na 
sociedade, bem como o respeito 
aos direitos previstos em lei.
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Os contratos no Chile



Chile

Promulgação da Lei

O governo chileno na 
tentativa de atenuar o 
problema da 
superlotação através 
da parceria publico 
privada para a 
construção de 10 
novos presídios com 
16 mil vagas

Primeiras Prisoes com Cogestão

Três Grupos de presídios 
em cogestão, são dois 
deles: centros 
penitenciários Alto 
Hospicio, La Serena e 
Rancagua, que estão em 
operação desde 2006 e têm 
capacidade para mais de 
5.000 presos. 

O Grupo 2 aplica as 
penalidades de Antofagasta 
e Concepción, com 
capacidade para 2.350 
presos. 

Terceiro Grupo Privatizado

Desenvolve seu 
trabalho nas prisões de 
Santiago 1, Valdivia e 
Puerto Montt, que 
estão em operação 
desde 2007 com 
capacidade para mais 
de 5.000 presos. 

Número de Presídios

As prisões concessionadas no 
país (em 31 de janeiro de 
2016) representavam 24,6% do 
total de condenados no país e 
48,2% do total de acusados, 
com 7.617 condenados e 
pouco mais de 6.200 acusados 

2003 2006 2007 2016
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Contratos de PPP no Brasil (Ribeirao das Neves, MG)

• Complexo penal para cerca de 
3000 presos

• Essa foi a primeira iniciativa 
nesse aspecto, onde o privado 
construiu e que hoje administra 
os presídios. 

• O contrato duração de 30 anos. 

• Estado: 

- Dirigir a penitenciária em 
questões disciplinares e de 
segurança

- Efetuar a segurança externa e de 
muralhas

- Realizar o transporte de 
sentenciados



Brasil

Estabelecimentos prisionais privados – 2019

2000

2004

2014

As primeiras modalidades de cogestão em presídios, foram:
Penitenciária Industrial de Joinville
PIG - Prisão Industrial de Guarapuava no Paraná,
Penitenciária Industrial do Cariri no Ceará.

Promulgação de lei especifica sobre terceirização e PPP. Nela, o
Estado fica responsável pela custódia e garantia do
cumprimento da pena estabelecida, e a empresa privada, por
prover os meios para que o detento cumpra sua pena com
dignidade.

A empresa GPA Inaugura o Complexo Penitenciário de 
Ribeirão das Neves. 
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RESULTADOS



Meta-analises de 12 estudos que compararam presidios públicos e privado.

• A economia de custos das prisões privadas não é garantida e parece mínima.

• A qualidade do confinamento é semelhante nos sistemas gerenciados de forma 
privada e pública, com as prisões gerenciadas publicamente oferecendo treinamento 
de habilidades um pouco melhor e com um número menor de queixas dos detentos

Fonte: Lundhal et al 2009
31

Resultados do sistema americano



Desempenho superior do setor privado em relação a prisões comparáveis do setor público:

• Gerenciamento de recursos e eficácia operacional

– 12 das 12 prisões administradas em particular são melhores que as prisões do setor
público.

• Decência

– 7 em cada 12 prisões administradas de forma privada são melhores que prisões do setor
público;

• Redução da reincidência

– 7 das 12 prisões gerenciadas em particular são melhores que as prisões do setor público.

• Proteção pública

– 5 em cada 12 prisões administradas de maneira privada são melhores que prisões do
setor público.

32Fonte: http://www.reform.co.uk/

Resultados do sistema britânico



• Gestão privada tende a ser ao menos 10% mais barata que gestão
pública de presídios

• as prisões terceirizadas são mais seguras que as prisões operadas na
modalidade tradicional. As prisões terceirizadas na nossa amostra
apresentam relativamente menor incidência de fugas e mortos, além de
proverem mais consultas médicas”

Fonte: Cabral, Lazzarini, 2010
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Resultados do sistema brasileiro (terceirizado) - PARANA



• Mesmo projeto arquitetônico, diferindo, entretanto, pela estrutura de
governança empregada: uma sob gestão pública tradicional e outra terceirizada.

• Unidades com os mesmos padrões de semelhança em termos de capacidade,
perfil criminológico dos internos e localização (ambas no interior do Estado)

• Administrativos: pública emprega 20% a mais de funcionários e reporta taxas de
absenteísmo três vezes mais altas que a prisão terceirizada.

• Segurança: agressões entre internos foi 12 vezes maior na publica.

• Serviços: assistência médica 10 vezes maior na privada; atendimentos jurídicos
20 vezes maior na privada; consultas odontológicas 8% maior na publica.

Fonte: Cabral e Azevedo 2010 34

Resultados do sistema brasileiro (terceirizado) - BAHIA



LIÇÕES



• Muitas das criticas estão baseadas no modelo americano, mas os modelos 
apresentam resultados diferentes segundo a estrutura de governança, 
incentivos, e contexto institucional.

• Fortalecer as capacidades de controle do estado.
– Estabelecer critérios de monitoramento, controle de qualidade e avaliação dos serviços 

prestados pelas autoridades públicas e pelo fornecedor privado;

– Promover transparência e accountability no gerenciamento de PPP;

• Alinhar os incentivos do setor privado com os resultados finais que 
procuramos
– Pagamento em função de reinserção com emprego 

– Aumentar a participação privada na adoção de riscos relacionados à reabilitação de 
reclusos

36

Estruturas de governança fortes



Alinhar os indicadores de Desempenho

Assistência Jurídica assistência social
Ocupação do 

detento
não comunicação
de eventos graves

eventos graves
Nos contratos da Parceria

público Privadas, são utilizados

um conjunto de indicadores

para se mensurar eficiência das

atividades organizacionais.

Assim, o valor repassado a

empresa está condicionado a

esse desempenho.



• Os indicadores construídos avaliariam:

– Aspectos da manutenção da infra-estrutura 

– Aspectos quantitativos do desempenho 
operacional

– Aspectos qualitativos do desempenho 
operacional

Diariamente

Bimestralment
e

Anualmente
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Desenho 
operacional

Construção dos 
indicadores

Identificação de 
custos públicos

Projeção de 
custos privados

Elaboração de 
estudos de 
ganhos de 
eficiência

Elaboração do 
Edital, Contrato e 

documentos 
acessórios

A Modelagem do Projeto no Governo de 
Minas Gerais
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Projeção de 
custos privados

Elaboração de 
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eficiência

Elaboração do 
Edital, Contrato e 

documentos 
acessórios

• Exemplos de indicadores

• Quantitativos (bimestrais)

Indicador Meta

Número médio de atendimentos psicológicos por preso por bimestre 1,2

Número de horas trabalhadas por preso por semana por preso 30

Número de horas com atividades recreativas por semana por preso 7

• Qualitativos (anuais)

Indicador Meta

Índice de qualidade do atendimento médico Definida a cada 2 anos

Índice de qualidade da educação Definida a cada 2 anos

A Modelagem do Projeto no Governo de 
Minas Gerais



1
Indicadores de 

Qualidade e 
Desempenho

a. Segurança (security) – Fugas

b. Segurança (safety) –Mortes

c. Ordem – Rebeliões

d. Cuidado

e. Atividades

f. Justiça

g. Condições

h. Gestão

Incentivar o 
parceiro 
privado a 

atingir altos 
padrões

Redução da 
Contraprestação

Tipo de 
indicador Objetivos Impacto Exemplos

2
Medidas de 
Impacto e 

Indicadores de 
Resultado

a. Índice de Reincidência

b. Indicadores de Saúde

c. Resultados em Educação

d. Inserção no Mercado de Trabalho

Alinhar 
incentivos de 

impacto 
social e 

resultados 
esperados 

com o 
projeto/ 

programa

Redução da 
Contraprestação

Bônus por 
resultado

Possíveis Indicadores de Desempenho



Alocação de riscos Riscos com a parte mais
apta a gerenciá-los

Riscos no setor
público

Objeto da Contratação
Especificação de  processos Especificação de Resultados

Costos da vida útil Integração das 
etapas/atividades no privado

Responsabilidades compartilhadas
com o setor público

Pagamento
Receitas fixas

Receitas variáveis com
desempenho/disponibilidade

Financiamento Financiamento privadoFinanciamento
público

Value for Money
Drivers

Menos Mais

Fonte: BID, Bringing PPPs into the sunlight
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OBRIGADO! 


