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Objetivo desta apresentação

• Apresentar as linhas gerais do 
projeto de PPP de Datacenter 
desenvolvido e contratado pelo BB e 
pela CAIXA

• Discutir os principais aspectos da 
modelagem do negócio e destacar 
pontos de atenção considerando a 
experiência em evidência



Principais mensagens

• DataCenter é um ativo altamente estratégico
– cada vez mais, a atividade-fim das diversas organizações depende do adequado funcionamento 

da estrutura de TI

– PPP oferece maior segurança, pois viabiliza um contrato de longo prazo, com maior capacidade 
de investimento por parte do prestador de serviços

• Projetos de PPP de Datacenter têm grande potencial de gerar ganhos de eficiência para o 
Contratante
– ganhos de escala e de gestão, ao concentrar diversos contratos em uma única contratação

– transferência de riscos significativos para o parceiro privado

– libera orçamento do Contratante para aplicação em outras atividades

• O potencial de ganhos aumenta em vista do modelo tradicional aplicado pela 
Administração Pública para aquisição de bens e serviços de TI
– Fragmentação das contratações, por órgão / entidade

– Muitas vezes baseado em (adesões) Atas de Registro de Preços – problema de “venda” de atas

• PPP do Datacenter do BB e da CAIXA é um caso de sucesso, que vale a pena ser estudado



Projeto do Complexo DataCenter
Capital Digital



O Datacenter construído...



Por que um DataCenter?



Objeto do Contrato de PPP

• Destinação de áreas exclusivas para
– abrigar, sob a forma de “CO-LOCATION”, equipamentos de Tecnologia da 

Informação e de Telecomunicações (CPU, disco, robô etc.) de propriedade do BB 
e da CAIXA (“áreas de produção”); e

– alocação das pessoas responsáveis pelo monitoramento dos equipamentos e 
serviços de TI (“áreas de escritório”).

• Gerenciamento, manutenção e operação da infraestrutura predial
– manter o prédio em condições seguras e adequadas para o perfeito 

funcionamento dos equipamentos de TI

– zelar pela segurança e integridade física das pessoas lá alocadas

• Execução e manutenção das interconexões (em duas vias independentes), 
por malhas exclusivas em fibras ópticas
– entre o Datacenter e os CPDs do BB e da CAIXA



Principais características dos 
Contratos de PPP do Datacenter (I)

• Modalidade do contrato: concessão administrativa

• Prazo: 15 anos, renovável por igual período

• Área total do terreno (arrendamento): 40.000 m2

• Área construída: 25.000 m2

• Área de piso elevado do BB: 4.200 m2

• Área de piso elevado CAIXA: 1.000 m2

• Padrão Tier 4: disponibilidade de 99,995%



Principais características dos 
Contratos de PPP do Datacenter (II)

• Investimento Inicial para implantação do Datacenter: R$ 262 milhões

• Valor nominal global  do contrato: R$ 882 milhões (estimativa)

• Índice de reajuste: IGP-DI

• Receitas extraordinárias: possível prestação de serviços a terceiros

• Reversibilidade do bem: no final do contrato de PPP

• Resolução de conflitos: arbitragem (CBMAE)



Sistema de remuneração

• Ressarcimento do investimento inicial

– 80% junto com as primeiras 12 contraprestações mensais

– 10% junto com as 48 contraprestações seguintes

– 10% junto com as 120 contraprestações restantes

• Contraprestação mensal após o início efetivo da operação

– Escalonada em 10 períodos (diluição do risco de não ocupação)

– Lógica de take-or-pay

• Vinculação do sistema de pagamento ao sistema de avaliação de 

desempenho se dá por meio de um Acordo de Nível de Serviços – ANS

– Disponibilidade 24 horas x 7 dias por semana, com redundância

– High availability / Disaster Recovery



Alocação de riscos 
• Separação entre Fase de Construção e Fase de Operação
• Riscos assumidos pela Adm. Pública na Fase de Operação

– decisão judicial ou administrativa que dificulte ou impossibilite a continuidade da 
administração, operação e manutenção do Complexo Datacenter, exceto quando a 
CONTRATADA der causa a tal decisão;

– ocorrência de impactos em prazos ou custos da CONTRATADA, decorrentes do 
descumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais;

– prejuízos causados à administração, operação ou manutenção do Complexo 
Datacenter, desde que tenham sido, comprovadamente, provocados por prepostos do 
CONTRATANTE, sejam seus empregados ou funcionários de empresas que estejam 
prestando serviços diretamente ao CONTRATANTE;

– caso fortuito ou de força maior que não possam ser objeto de cobertura de seguros 
oferecidos no Brasil;

– modificações na legislação tributária vigente à época da elaboração da proposta que, 
no entendimento do CONTRATANTE, provoquem aumento direto nos custos previstos 
para a administração, operação e manutenção do Complexo Datacenter.



Alocação de riscos 
• Riscos assumidos pela Concessionária na Fase de Operação

– erros ou omissões nos levantamentos que subsidiaram a elaboração de sua proposta, 
como por exemplo: custos de equipes de administração do Complexo Datacenter, 
custos de equipe técnica, custos com manutenção e operação da infra-estrutura
predial do Complexo Datacenter, inclusive quanto a futuras substituições de 
equipamentos, custos com vigilância, custos com limpeza, custos com combustíveis, 
custos com energia elétrica, custos com água, custos com consumos diversos, custos 
com licenças diversas, custos com impostos, custos com seguros durante a fase de 
operação do Complexo Datacenter, custos de taxas e impostos incidentes sobre o 
terreno, custos de impostos sobre o faturamento, custos com horas extraordinárias, 
custos com adicional noturno, parte dos custos com arbitragem etc.

– erros ou omissões dos profissionais responsáveis pelos principais projetos ao 
atestarem que as instalações executadas atenderam aos níveis de desempenho 
previstos nos projetos de arquitetura e engenharia desenvolvidos para o Complexo 
Datacenter;

– erros ou omissões da CONTRATADA quando da elaboração dos orçamentos de 
despesas para custeio do Complexo Datacenter, que possam redundar em dificuldades 
para administrá-lo, operá-lo e mantê-lo nos níveis contratualmente exigidos;

– negligência ou imprudência de pessoas que trabalhem no Complexo Datacenter, 
sejam elas empregados da própria CONTRATADA ou de empresas subcontratadas;

– fenômenos climáticos ou meteorológicos que venham a prejudicar a adequada 
operação do Complexo Datacenter;



Alocação de riscos 
• Riscos assumidos pela Concessionária na Fase de Operação

– insucesso de eventuais inovações tecnológicas que a ARRENDATÁRIA venha a 
adotar na operação e manutenção do Complexo Datacenter;

– destruição, roubo, furto ou perda de bens pertencentes ao Complexo Datacenter;

– greves de operários, fornecedores de materiais/serviços, transportes coletivos ou 
qualquer outra forma de protesto/paralisação que venha a afetar a operação do 
Complexo Datacenter;

– variação das taxas de câmbio, que possam onerar eventuais substituições de 
equipamentos ou sistemas elétricos ou mecânicos durante a vigência do 
contrato;

– responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos que possam ocorrer 
por conta da administração, operação e manutenção do Complexo Datacenter, 
inclusive quanto aos danos ambientais;

– caso fortuito e força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros 
oferecidos no Brasil;

– riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil e que 
deixem de sê-lo como resultado direto ou indireto de ação ou omissão da 
CONTRATADA;

– prejuízo com a prestação de serviços de TI a terceiros, se for o caso.



Relembrando as principais mensagens

• DataCenter é um ativo altamente estratégico
– cada vez mais, a atividade-fim das diversas organizações depende do adequado funcionamento 

da estrutura de TI

– PPP oferece maior segurança, pois viabiliza um contrato de longo prazo, com maior capacidade 
de investimento por parte do prestador de serviços

• Projetos de PPP de Datacenter têm grande potencial de gerar ganhos de eficiência para o 
Contratante
– ganhos de escala e de gestão, ao concentrar diversos contratos em uma única contratação

– transferência de riscos significativos para o parceiro privado

– libera orçamento do Contratante para aplicação em outras atividades

• O potencial de ganhos aumenta em vista do modelo tradicional aplicado pela 
Administração Pública para aquisição de bens e serviços de TI
– Fragmentação das contratações, por órgão / entidade

– Muitas vezes baseado em (adesões) Atas de Registro de Preços – problema de “venda” de atas

• PPP do Datacenter do BB e da CAIXA é um caso de sucesso, que vale a pena ser estudado
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