
O que é um Verificador 
Independente?
O Verificador Independente é uma entidade imparcial, não vinculada 
à concessionária e nem ao Estado, que atua de forma neutra e com 
independência técnica, fiscalizando a execução do contrato e aferindo
o desempenho da concessionária com base no sistema de mensuração,  
desempenho de indicadores e no mecanismo de pagamento, constantes 
no edital.
O Verificador Independente tem o objetivo de potencializar os resultados
das PPPs, auxiliando tecnicamente o Poder Concedente e o concessionário
a atingirem os objetivos do projeto e contribuindo, em última instância,
para que haja maior desenvolvimento econômico e social.

Escopo de atuação

Como funciona?
Com base nos indicadores previstos em edital, é apurado o percentual de 
cumprimento dos índices para reporte ao Poder Concedente e posterior 
pagamento da contraprestação para ser monitorado o desempenho do 
concessionário, entidade privada, que executa um contrato ou PPP.

Entendimento do projeto e 
do sistema de mensuração 
de desempenho

Diagnóstico e recomendação 
de atualização tecnológica

Revisão do sistema de
mensuração de desempenho

Apuração e monitoramento 
de desempenho

Desenho do processo para 
monitoramento e controle 
de desempenho

Criação de painel de 
controle para gestão dos 
indicadores

Gestão de pleitos

Governança do projeto

Segmentos de atuação

Principais diferenciais
Quatro pilares da abordagem proposta pela Deloitte que constituem o 
Verificador Independente:

Governança Especialistas
• Equipe multidisciplinar que com 
  bina diversas competências e linhas  
  de atuação;
• Equipe especializada e dedicada 
  nas demandas e nos desafios de  
  todas as instâncias da adminis 
  tração pública;
• Aperfeiçoamento constante da 
  equipe quanto aos temas de PPP
  e melhores práticas.

• Segurança e confidencialidade de 
  informação;
• Envolvimento e participação da alta 
   gestão, prezando pela qualidade das 
   entregas;
• Transparência e independência;
  Ética e idoneidade;
• Consistência no processo de tomada    
  de decisão.

Itens acessórios: Estudo de viabilidade técnica e econômica, Gerenciamento de 
riscos, Transferência de conhecimento.
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Processos Tecnologia
• Expertise em mapeamento e 
  melhoria de processos;
• Alinhamento com as melhores
  práticas destacadas pelo PMI por   
  meio do guia (PMBOK);
• Abordagem crítica e proativa
  no entendimento dos processos
  deaferição, verificando a efetividade 
  dos indicadores e metas para o
  monitoramento e controle do 
  progresso do projeto em relação
  aos objetivos;
• Sugestão de melhorias por
  intermédio de metodologia
  estatística para indicadores
  manuais e análises de ambiente
  para indicadores automáticos;

• Automação por meio de
  ferramenta de análise de dados,  
  que permite a realização dos testes,
  promovendo agilidade na aferição  
  dos indicadores de desempenho;
• Painel de indicadores de
  desempenho;
• Ferramentas próprias, que
  combinam as boas práticas de 
  mercado, a experiência de seus 
  profissionais e frameworks
  relativos às práticas avaliadas;
• Ferramentas que facilitam a
  comunicação entre as partes, 
  tornando a informação acessível
  e disponível a todos.



Verificador Independente
Solução para elevar a qualidade de 
projetos de parcerias Público-Privadas 
(PPPs) e concessões

A Deloitte possui sólida experiência na atuação como 
Verificador Independente, tendo executado diversos projetos 
no território nacional.
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