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RESUMO 
 

A crise econômica brasileira, iniciada em 2014 e intensificada pela pandemia do COVID 19, 

obrigou o Estado brasileiro a ampliar os gastos públicos em saúde e proteção social, o que 

agravou a situação fiscal do país. Diante desse cenário, é relevante e urgente a criação de 

políticas públicas que venham ao encontro da geração de empregos, aumento na arrecadação 

de impostos, crescimento do PIB, redução da pobreza e desigualdade de renda. Nesse sentido, 

um dos melhores caminhos a seguir é o aumento de investimentos em infraestrutura,  e, para 

isto, esta pesquisa estabelece como alternativa a utilização de fundos previdenciários públicos 

para aumento desses investimentos nos municípios. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar 

se a utilização de fundos previdenciários pode fomentar o investimento em infraestrutura no 

Brasil. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa através do levantamento de artigos e 

documentos. Como resultado pode-se constatar que o Estado Brasileiro, em seus três Entes 

Federativos, não apresenta capacidade financeira de realizar os investimentos necessários em 

infraestrutura. Em virtude desse cenário fiscal adverso, a utilização de fundos previdenciários, 

estaduais e municipais, para financiamento em infraestrutura urbana, sobretudo em gestão de 

resíduos, mobilidade e habitação, ao invés de aplicação desses recursos do RPPS estritamente 

no mercado financeiro. Outrossim, a aplicação de recursos do RPPS em investimentos em 

infraestrutura é uma forma de trazer outras fontes de receita seguras e mais rentáveis para o 

fundo previdenciário. Esta alternativa contribui para maior rentabilidade das carteiras de 

investimento dos fundos de previdência públicos e representa uma importante medida para 

aumentar os índices de investimentos em infraestrutura e a retomada do crescimento 

econômico. 

Palavras Chave: Investimentos. Infraestrutura. Fundos previdenciários. Municípios.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian economic crisis, which began in 2014 and intensified by the COVID 19 

pandemic, forced the Brazilian State to increase public spending on health and social protection, 

which aggravated the country's fiscal situation. Given this scenario, it is relevant and urgent to 

create public policies that meet the generation of jobs, increase in tax collection, GDP growth, 

reduction of poverty and income inequality. In this sense, one of the best paths to follow is to 

increase investments in infrastructure, and, for this, this research establishes as an alternative 

the use of public pension funds to increase these investments in municipalities. Therefore, the 

objective of this work is to assess whether the use of social security funds can encourage 

investment in infrastructure in Brazil. The methodology used was qualitative research through 

the survey of articles and documents. As a result, it can be seen that the Brazilian State, in its 

three Federal Entities, does not have the financial capacity to carry out the necessary 

investments in infrastructure. Due to this adverse fiscal scenario, the use of state and municipal 

social security funds to finance urban infrastructure, especially in waste management, mobility 

and housing, instead of applying these RPPS resources strictly in the financial market. 

Furthermore, the application of RPPS resources in infrastructure investments is a way to bring 

other safe and more profitable sources of income to the pension fund. This alternative 

contributes to greater profitability of public pension fund investment portfolios and represents 

an important measure to increase infrastructure investment rates and the resumption of 

economic growth. 

 

Keyword: Investments. Infrastructure. Pension funds. Counties. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente crise econômica brasileira, iniciada em 2014 e seriamente agravada pela 

pandemia do COVID-19 no início de 2020, obrigou o Estado brasileiro em suas três esferas de 

governo (Federal, Estadual e Municipal) a ampliar os gastos públicos em serviços de saúde, os 

quais agravaram ainda mais as finanças públicas.  

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2021), diante 

do contexto da crise econômica, a taxa de desocupação entre 20/09 e 26/09/2020 chegou a 

14,4% com 15,3 milhões desempregados, com retração da indústria em -4,2 %, o setor de 

serviços em -7,8% e o comércio varejista com crescimento de 0,4% no período acumulado entre 

março de 2020 a fevereiro de 2021. 

 Outrossim, Horn (2020) corrobora com o excerto acima, no qual afirma: 

[...] as consequências imediatas da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro 

foram extraordinárias e de longo alcance, com perda de 7.774 mil postos de trabalho. 

Em comparação com a crise mais recente, a da recessão econômica de 2015-16, essas 

consequências foram mais agudas e largamente distribuídas em termos de formas de 

ocupação e grupamentos de atividade [...] A demora para que se restaurem essas 

condições implicará consequências dramáticas para milhões de pessoas. Como se 

constata com base nos dados da Pnad C, os contingentes de trabalhadores 

relativamente mais atingidos foram aqueles com pior inserção ocupacional – a maioria 

dos quais sem registro de contrato na carteira e com menores rendimentos. O quadro 

geral, portanto, é bem mais grave do que o de uma contração cíclica da economia ou 

mesmo de uma crise por instabilidade súbita. Não havendo possibilidade de realizar 

atividade produtiva e sem saber o quanto perdurará no tempo a crise sanitária, nem as 

condições da recuperação econômica após a remoção das restrições, a economia 

brasileira há de vivenciar uma rápida e intensa elevação nos níveis da pobreza. Esta 

consequência deveria bastar para a adoção de políticas públicas efetivas em defesa da 

população.  

  

 Portanto, em decorrência de uma das piores crises econômicas, sociais e sanitárias da 

história do país, é imperativa a criação e execução de políticas públicas que venham ao encontro 

da geração de empregos e renda, melhore a situação das contas públicas nacionais e proporcione 

a retomada do crescimento econômico. Nesse sentido, um dos melhores caminhos a seguir é o 

aumento de investimentos em infraestrutura.  

Segundo Straub1 (2008 apud OLIVEIRA, 2018), o aumento de investimento em 

infraestrutura gera um efeito dual na economia, tanto na oferta, como na demanda. Do lado da 

 
1 STRAUB, S. Infrastructure and growth in developing countries: recent ad-vances and research challenges. The 

Work Bank. Publications – Documents and Reports, 2008. 
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oferta, destacam-se: o aumento da produtividade do trabalho, competição pelo acesso a mercado 

por mais empresas e redução horizontal dos custos.  

Sob a perspectiva da demanda, o efeito também pode ser significativo. O aumento de 

investimento em infraestrutura gera elevação do Produto Interno Bruto (PIB), da taxa de 

emprego e da arrecadação tributária, assim como da massa salarial (OLIVEIRA, 2018). 

Considerando a matriz insumo-produto, podemos ilustrar na Figura I a seguir, a 

importância dos investimentos em infraestrutura para impulsionar o crescimento do PIB. 

Figura 1. Metodologia Insumo Produto 

 

Fonte: Projeto Crescer (2016, apud Oliveira, 2018) – Considera-se que os R$ 135,4 

bilhões em investimentos serão destinados ao setor de construção civil para o cálculo 

dos efeitos na economia real. 

 

Como podemos observar na figura I, investimentos da ordem de R$ 135 bilhões, 

gerariam um aumento de R$ 407 bilhões no PIB, R$ 26 bilhões na arrecadação, R$ 69 bilhões 

em massa salarial e criariam um total de 7,8 milhões de postos de trabalho. (OLIVEIRA, 2018). 

 

Todavia, esta modalidade de investimento requer substancial volume de capitais os 

quais possam ser empregados em construção de corredores logísticos como rodovias, ferrovias, 

metrôs, cabotagem e corredores de ônibus, assim como em saneamento básico, geração, 

transmissão e distribuição de eletricidade e, por fim, telecomunicações.  

 

 Notadamente, o Estado Brasileiro, em seus três Entes Federativos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), diante de um cenário fiscal adverso, não apresenta capacidade 

financeira de realizar os investimentos necessários em infraestrutura e, por conseguinte, 
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promover o crescimento econômico, geração de emprego, renda e qualidade de vida para os 

cidadãos. A presente situação torna-se mais dramática quando observada a demanda de 

investimentos em infraestrutura nos Municípios e a deterioração das contas públicas destes 

entes (SILVA, 2020).   

Contudo, uma alternativa ao quadro financeiro supracitado é a utilização de fundos 

previdenciários municipais, estaduais e federais para investimento em infraestrutura nos 

municípios, mediante operações de crédito que atualmente são realizadas com bancos públicos 

(Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e poderiam ser realizadas diretamente com o 

fundo previdenciário público. 

Além de representar uma importante medida para injetar recursos na economia e 

impulsionar a retomada do crescimento do PIB e das taxas de emprego, essa alternativa 

contribui para maior rentabilidade das carteiras de investimento dos fundos de previdência 

público, visto que, segundo o arcabouço legal vigente, os recursos desses fundos devem ser 

majoritariamente investidos em títulos públicos, os quais propiciam baixas taxas de retorno 

sobre o investimento (CARVALHO, 2018). 

Nesse sentido, ante a capacidade de dinamização econômica a partir de investimentos 

em infraestrutura, frente à crise social e sanitária que atravessa o país, como também o grau de 

endividamento dos Municípios, Estados e da União, justifica-se um estudo sobre a utilização 

de fundos previdenciários públicos em investimento em infraestrutura, com destaque no âmbito 

municipal, através da seguinte problemática: Qual a exequibilidade e relevância na utilização 

de fundos previdenciários públicos para investimentos em infraestrutura municipal?  

Para responder a esta pergunta esta pesquisa tem como objetivo geral dissertar sobre 

investimento em infraestrutura municipal como indutor do desenvolvimento econômico com 

efeito multiplicador nacional. Diante da realização desses investimentos, pode-se destacar o 

objetivo de melhoria sistemática em setores estratégicos da sociedade brasileira, como 

mobilidade, saneamento e habitação, promovendo geração de emprego, aumento na 

arrecadação de impostos, crescimento do PIB, redução da pobreza e desigualdade de renda. 

2. METODOLOGIA  

 

2.1. Classificação da pesquisa 



 

19 
 

 A presente pesquisa é classificada como aplicada, pois objetiva comprovar, mediante o 

estudo da norma de regência, a importância do investimento em infraestrutura municipal como 

indutor do desenvolvimento econômico regional e com efeito multiplicador nacional a partir 

dos fundos previdenciários públicos dos Municípios, Estados e Distrito Federal. Diante da 

realização desses investimentos, pode-se destacar o objetivo de melhoria sistemática em setores 

estratégicos da sociedade brasileira, como energético, telecomunicações, transportes e 

saneamento básico, promovendo geração de emprego, aumento na arrecadação de impostos, 

crescimento do PIB, redução da pobreza e desigualdade de renda.  

Ademais, há uma proposição a ser respondida acerca de investimentos em infraestrutura 

municipal a partir de fundos previdenciários públicos no Brasil. O objeto do estudo é 

considerado exploratório, pois analisa uma temática ainda pouco abordada pela comunidade 

científica e, consequentemente, pouco publicada nos principais journals científicos tanto do 

Brasil quanto do mundo. O quadro I sintetiza os descritores metodológicos: 

 

Quadro 1. Descritores metodológicos 

Categoria Tipo 

Grau em que a questão de pesquisa foi cristalizada Estudo formal 

Objeto de estudo Exploratório 

Poder do pesquisador de produzir efeitos nas variáveis que estão sendo estudadas Ex post facto 

Dimensão de tempo Transversal 

Ambiente de pesquisa Web  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

2.2  Instrumento de coleta de dados 

 Para consecução do objetivo, foi adotada a pesquisa qualitativa, por meio de artigos 

publicados em revistas nacionais e internacionais, como também na biblioteca digital de teses 

de dissertações de Universidades. Outrossim, foram levantados documentos junto aos anais do 

Congresso Nacional, Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional e Comissão de 

Valores Mobiliários. 

2.3 Análise de dados  

Mediante as informações coletadas junto à revisão da literatura, assim como os 

documentos primários, aplicou-se a análise do discurso tanto sobre os artigos científicos 
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referendados na obra como também nos documentos primários, no qual se objetivou questionar 

os sentidos estabelecidos em diversas naturezas de produção científica, que podem ser verbais 

e não verbais, bastando que sua materialidade produza sentidos para interpretação 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

2.4 Proposição 

A análise das informações obtidas nas bases de dados supracitadas foi baseada em 

proposições teóricas e os objetivos da presente pesquisa se fundamentam nas proposições que 

refletem nas problemáticas de pesquisa, na revisão de literatura e as novas interpretações.  

Dessa forma, a proposição do presente trabalho é a seguinte: a utilização de fundos 

previdenciários públicos pode fomentar o investimento em infraestrutura no Brasil, em 

consonância com as normas que regem a contratação de Operações de Crédito por Estados, 

Distrito Federal e Municípios.  

Assim, no âmbito legal, as contratações de Operações de Crédito dos Entes Federativos 

devem se subordinar a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF) e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nºˢ 40/2001 e 43/2001. 

As proposições “são declarações sobre conceitos que podem ser julgados como 

verdadeiro ou falso, caso se refiram a fenômenos observáveis” (COOPER; SCHINDLER, 

2003). Nesse sentido, o resumo dos objetivos, proposições, embasamento literário, métodos de 

coleta e análise dos dados pode ser observado no Quadro II. 
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Quadro 2. Resumo dos objetivos, proposições, embasamento literário, métodos de coleta e 

análise dos dados. 

Objetivo  

Comprovar o investimento em infraestrutura municipal como indutor do 

desenvolvimento econômico regional e com efeito multiplicador nacional a 

partir dos fundos previdenciários públicos. Diante da realização desses 

investimentos, pode-se destacar o objetivo de melhoria sistemática em setores 

estratégicos da sociedade brasileira, como mobilidade, saneamento e 

habitação, promovendo geração de emprego, aumento na arrecadação de 

impostos, crescimento do PIB, redução da pobreza e desigualdade de renda. 

Proposição 
A utilização de fundos previdenciários pode fomentar o investimento em 

infraestrutura no Brasil. 

Embasamento 

literário 

Montes e Reis (2011); 

Oreiro (2007) 

Rigolon e Piccinini (1997) 

Método de 

coleta 
Levantamento de artigos e documentos 

Análise de 

dados 
Análise interpretativa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

3. INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NO BRASIL: IMPORTÂNCIA E 

HISTÓRICO  

 

De acordo com Oliveira (2018), infraestrutura é a reunião de conjunções necessárias 

para viabilização da produção futura de bens e serviços e fluxo de matérias primas, dados, 

mercadorias e mão de obra que permitem a realização das transações econômicas em 

determinado espaço geográfico. 

Já para a Confederação Nacional da Indústria – CNI (2020), infraestrutura é uma coleção 

de serviços essenciais para o desenvolvimento econômico e social de uma determinada região 

tais como transporte, telecomunicações, saneamento e energia.  A ausência de 

infraestrutura impossibilita a atração de investimentos, a competitividade das organizações e a 

geração de novos postos de trabalho. 

Para Montes e Reis (2011) investimento em infraestrutura é apontado como 

indispensável para o desenvolvimento econômico na medida em que otimiza o retorno dos 

insumos, capital e trabalho, e ao mesmo tempo, incentiva os investimentos privados, 
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aumentando o nível de emprego e renda na sociedade. Na mesma linha, Oreiro (2007), através 

do modelo keynesiano/kaleckiano de crescimento econômico, demonstrou que o investimento 

em infraestrutura desempenha uma função superlativa no crescimento econômico de longo 

prazo. 

De acordo com Rigolon e Piccinini (1997), em determinados níveis de insumos de 

capital e trabalho, a ampliação da oferta e a qualidade de serviços de eletricidade, transportes, 

saneamento básico e telecomunicações otimizam a produtividade do setor privado a partir da 

redução do custo por unidade de insumo. Consequentemente, com maior produtividade, 

aumenta-se a remuneração daquele setor, o que fomenta novos investimentos e a elevação dos 

níveis de emprego. 

Outrossim, investimentos em infraestrutura também contribuem para melhora dos 

indicadores sociais como a redução da pobreza e melhora da qualidade de vida da população a 

partir do aumento da massa salarial, criação de novos empregos, capacidade de aprendizado 

escolar e da capacidade laboral dos adultos e diminuição de doenças na população.   

Segundo Oliveira (2018), o baixo percentual do investimento em infraestrutura é a 

principal barreira ao desenvolvimento econômico. No que concerne à América Latina, a 

existência de infraestrutura inadequada impede um melhor crescimento e desempenho das 

nações que a compõem, além de dificultar a redução da pobreza. 

Diante da importância do investimento em infraestrutura para o desenvolvimento 

sustentável, no Brasil, começo do século XX, setores de infraestrutura, como energia, 

saneamento básico, comunicações e transporte foram operados essencialmente por 

organizações privadas, a partir de concessões outorgadas pelo poder público. Não obstante, os 

desafios econômicos do período, e o ambiente regulatório escasso e deficitário, acarretaram 

lenta expansão e deterioração dos serviços. Do mesmo modo, aliado a um cenário de 

crescimento populacional, urbanização do país, mercado de capitais pouco desenvolvido e 

desinteresse de investidores estrangeiros levaram o Estado a liderar os investimentos no setor 

de infraestrutura, acentuado pela segunda guerra mundial (FERREIRA, AZZONI, 2011). 

Nesse sentido, os investimentos estatais em infraestrutura, durante o Estado Novo, entre 

1939 e 1945 atingiram a marca de 15,5% do Produto Interno Bruto com destaque para a criação 

de estatais como a Fábrica Nacional de Motores (1942) Companhia Siderúrgica Nacional – 

CSN (1941) e a Mineradora Vale do Rio Doce (1942). No segundo governo de Getúlio Vargas 
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(1951-1954), foi marcada pela criação da Petróleo Brasileiro – Petrobras (1953) e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE (1952). O presente modelo tinha como 

pressuposto as empresas estatais como protagonistas das ações nas indústrias de base, de 

infraestrutura e de bens de capital. Por outro lado, a iniciativa privada atuou de forma 

complementar, aproveitando as oportunidades oriundas dos projetos públicos (FERREIRA, 

AZZONI, 2011). 

Posteriormente, durante a administração Kubitschek (1956-1961), de acordo com 

Gremaud, Vasconcellos e Tonetto Junior (2009), foi elaborado o Plano de Metas, o qual 

consolidou uma série de investimentos, aprofundando o modelo de desenvolvimento iniciado 

por Getúlio Vargas, com base nas orientações da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e da 

Comissão Econômica América Latina e Caribe - CEPAL e BNDE. Os setores econômicos 

prioritários desses investimentos foram energia, transporte, indústria de base, alimentação e 

educação. Todavia, a maior parcela dos investimentos comtemplou os setores de energia e 

transportes, com 71,3% do total de recursos, a cargo quase que exclusivamente do setor público. 

As indústrias de base receberam 22,3% dos recursos e estariam sob a responsabilidade do setor 

privado. O restante dos recursos iria para as metas de educação e alimentação, sob 

responsabilidade do setor público.  

Após o governo Kubitschek, assumiu a presidência da república Jânio Quadros, tendo 

como vice João Goulart (1961-1964). Este foi um período histórico notadamente marcado por 

graves crises políticas, renúncia do presidente eleito em 1961 e golpe militar em 1964 sofrido 

pelo então presidente João Goulart.  

Durante o governo militar (1964-1984) a participação do Estado na economia tornou-se 

ainda maior, e os investimentos governamentais passaram de 17,1% do PIB, em 1947, para 

22,5%, em 1973 (BAER, 1996) quando foram realizadas obras nas áreas de transportes e 

energia, com destaque para a Rodovia Transamazônica (BR-230) e a Ponte Rio-Niterói. 

Outrossim, com foco no aumento da capacidade energética e produção de bens de capital foi 

lançado o II Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND, iniciado na década de 1970, durante 

o governo Ernesto Geisel (1974-1979), um ambicioso projeto de substituição de importações 

no qual as empresas estatais exerceram um papel superlativo nos setores de infraestrutura e 

insumos básicos. Assim, o Estado brasileiro controlava a maior parte dos serviços públicos e 

mais de 80% da capacidade geradora de energia (FRISCHTAK, 2013). 
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Entretanto, no início da década de 1980, a administração Figueiredo (1979 – 1985) é 

conhecida como o período auge da provisão pública, sendo o Estado, proprietário e operador 

do setor de infraestrutura como um todo, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, 

(2009). A construção do cenário supracitado provocou um aumento da dívida externa, de 18,3% 

do PIB em 1974 para 54,1% em 1984. Nesse sentido, as empresas estatais foram responsáveis 

por 78% da dívida externa do setor público, praticamente metade do passivo bruto externo do 

Brasil naquele período. (FRISCHTAK, 2013). 

De acordo com Ferreira e Azzoni (2011) o endividamento externo das estatais 

brasileiras a partir de contratos atrelados a taxas de juros flutuantes deixaram a estrutura de 

dívida dessas organizações vulneráveis as mudanças econômicas externas, sobretudo ao risco 

de capital. Consequentemente, com a mudança da política monetária dos Estados Unidos no 

fim da década de 1970, com a elevação das taxas de juros, houve consequências dramáticas 

para a economia brasileira. A crise financeira e fiscal do início dos anos 1980 dificultou o acesso 

a crédito e investimento nos mercados internacionais. Para Frischtak (2013) e Werneck (1987), 

como consequência, os investimentos das empresas estatais reduziram-se de 4,5% do PIB, em 

1980, para 3,1% do PIB, em 1985. 

No início da década de 1990, o setor de infraestrutura do país era resultado do modelo 

de desenvolvimento elaborado durante a segunda administração Vargas e foram agravadas 

durante a crise econômica da década de 1980 na medida em que havia pouca competição na 

economia brasileira, ineficiência e diversificação excessiva da estrutura produtiva sendo estes 

os principais motivo da baixa competitividade nacional. Com base nesse diagnóstico, ocorreu 

o início da abertura da economia e o processo de privatizações no governo Fernando Collor de 

Mello (1990-1992), mas foi no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que tais 

medidas foram impulsionadas, objetivando sobretudo eficiência, maior especialização 

produtiva, aumento da concorrência e da participação privada, visto que esses agentes fariam 

melhor alocação dos recursos.  

Além disso, durante a administração Fernando Henrique, de acordo com Ferreira e 

Azzoni (p. 12, 2011): 
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[...] o Plano Nacional de Desestatização (PND) foi ampliado com a inclusão da 

Companhia Vale do Rio Doce, concessões de serviços públicos à iniciativa privada e 

apoio às privatizações estaduais. O governo criou um ambiente institucional para 

estimular os investimentos privados. A Lei de Concessões 8.987/95, marco 

fundamental para a privatização do setor, regulamenta o artigo 175 da Constituição 

Federal, autorizando concessionárias privadas a operar serviços públicos. 

Complementarmente, medidas para possibilitar a participação de empresas 

internacionais foram tomadas. Além do capital, os grupos estrangeiros eram desejados 

em determinados segmentos por deterem a expertise e a tecnologia para assegurar a 

operação eficiente dos serviços, em padrão de qualidade similar ao observado nos 

países de origem. Entre 1995 e 2002, as privatizações de empresas do setor de 

infraestrutura ultrapassaram a cifra de US$ 163 bilhões, com o Brasil respondendo 

por 42% desse total.  

 

Consequentemente, de acordo com Pêgo Filho, Cândido Júnior e Pereira (1997), a 

participação do Estado nos investimentos em infraestrutura caiu de 3% do PIB em 1990, para 

1,1%, em 1998, sendo os setores de energia elétrica e transportes os mais prejudicados, o que 

contribuiu para o crescimento dos gargalos nestes importantes setores econômicos.  

Com o início da administração Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foram tomadas 

medidas institucionais objetivando otimizar investimento público privado em infraestrutura. 

Nesse sentido, pode-se destacar a Lei n° 11.079/2004, de 30 de dezembro de 2004, que 

regulamentou as parcerias público-privadas – PPP’s, assim como criou importantes alterações 

na contração pela administração pública de serviços e obras públicas. De acordo com Lins 

(2017a) esse tipo de contratação tornou-se fundamental para os governos contratarem obras de 

infraestrutura. A Lei das PPP’s não extinguiu os demais modelos de contratação previstos na 

legislação, como a Lei 8.666/93 que estabelece normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, e a Lei 8.987/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

da prestação de serviços públicos. 

No entanto, a grande marca da administração petista no fomento a infraestrutura foi o 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, lançado no começo do segundo mandato de 

Lula da Silva. Em 2007, o PAC objetivou eliminar os gargalos que impediam crescimento 

econômico do país através de investimentos em grandes obras de infraestrutura social, urbana, 

logística e energética do país, objetivando aumentar número de postos de trabalho, fomentar a 

renda e reduzir as assimetrias sociais e regionais do país, incentivar o acesso ao crédito, 

financiamento e medidas fiscais e tributárias (BRASIL, 2014). Outrossim, de acordo com Lins 

(2017a), o PAC representou uma alteração ideológica da administração federal, no qual o 

investimento público em infraestrutura tornou-se o principal motor de crescimento da economia 

brasileira.  
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De acordo com Lins (2017a), o prognóstico de investimento na primeira fase do PAC 

foi em torno de 500 bilhões de reais, entre 2007 a 2010. Além disso, em 2009, o governo federal 

anunciou acréscimo de 140 bilhões de reais em investimento como um instrumento de 

minimizar os impactos da crise econômica do subprime de 2008 ocorridos nos Estados Unidos. 

Foi especificamente nesse período que foi iniciada a construção de grandes hidrelétricas como 

a Santo Antônio em 2008, de Jirau em 2009 e a de Belo Monte em 2011.  

Em 2011, inicia-se a administração Dilma Rousseff (2011-2016), alinhada 

ideologicamente com a administração anterior, a qual anuncia a segunda etapa do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 2. Essa etapa do programa foi caracterizada pelo aumento 

dos recursos financiados pelo Tesouro Nacional junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES, com previsão de investimentos na ordem de 955 bilhões de reais 

até 2014 e foco em:  

[...] três grandes áreas sendo elas Infraestrutura Energética onde estão as obras de 

Geração de Energia Elétrica, Transmissão de Energia Elétrica, Petróleo e Gás Natural, 

Combustíveis Renováveis e Revitalização da Indústria Naval; Infraestrutura 

Logística, composta por Rodovias, Ferrovias, Portos, Hidrovias, Aeroportos, Defesa, 

Comunicações, e Ciência e Tecnologia e; Infraestrutura Social e Urbana, que engloba 

os projetos Minha Casa, Minha Vida, Urbanização de Assentamentos Precários, 

Financiamento Habitacional -SBPE, Mobilidade Urbana, Prevenção de Áreas de 

Risco, Saneamento, Recursos Hídricos, Equipamentos Sociais, UPA -Unidade de 

Pronto Atendimento, UBS -Unidade Básica de Saúde, Creches e Pré-escolas, Quadras 

Esportivas nas Escolas, Centro de Artes e Esportes Unificados, Centro de Iniciação 

ao Esporte (CIE), Cidades Digitais, Pavimentação, Cidades Históricas, Luz para 

Todos, Infraestrutura Turística, Equipamentos de Esporte de Alto Rendimento, 

Educação e Saúde [...] (MOREIRA, 2016) 

Todavia, de acordo com o 7º Balanço do PAC, divulgado em agosto de 2018 pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o programa tinha executado, até 30 de junho 

de 2018, 95,4% do total previsto para o período 2015-2018, saindo de 547,5 bilhões de reais, 

realizados até dezembro de 2017, para 603 bilhões de reais. Desse valor total, 168,8 bilhões de 

reais foram correspondentes aos valores executados pelo Financiamento ao Setor Público e 

programa Minha Casa, Minha Vida; 175,3 bilhões de reais das empresas estatais; 120,5 bilhões 

de reais do setor privado; 127,6 bilhões de reais do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social; e 

8,5 bilhões de reais de contrapartidas de Estados e municípios. Porém, apenas 69,7% dos 

projetos foram concluídos (BRASIL, 2018). 

De acordo com Lins (2017a) o Programa de Aceleração do Crescimento, em ambas as 

fases, cumpriu com seu objetivo de aumentar o investimento público em infraestrutura. No 
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entanto, esses gastos públicos levaram o país a uma crise fiscal e a uma aceleração do processo 

inflacionário, muito próximo do que ocorreu ao final do II PND. Ademais, os projetos do PAC 

eram mal elaborados e falhas de gestão elevaram custos e atrasos na entrega das obras, 

sobretudo em sua primeira fase, durante a administração Lula da Silva. Além disso, o foco em 

novos empreendimentos não resolveu os gargalos da infraestrutura brasileira, o que, 

consequentemente, gerou obras de baixo impacto social e econômico. Embora os números do 

PAC 1 e 2 sejam substanciais,  95% do investimento realizado, 70% dos projetos não foram 

concluídos, devido a crise fiscal, pressão inflacionária; projetos mal elaborados, falhas de 

gestão elevaram custo e atrasaram entregas, principalmente durante a administração Lula da 

Silva com 4,7 mil obras do PAC paralisadas. 

De acordo com Oliveira (2018), mesmo com políticas como o Programa de Aceleração 

do Crescimento, nas últimas duas décadas, o investimento no setor infraestrutura no Brasil em 

relação ao Produto Interno Bruto foi menor em comparação a outras nações em 

desenvolvimento, no qual chegou a pouco mais de 2% do PIB, contra cerca de 5% na Índia e 

mais de 8% na China.  

De acordo com Amann et al (2014), a falta significativa de investimento em 

infraestrutura continua a marcar a economia brasileira, sendo que a razão central para isso reside 

na ausência de modelos e mecanismos regulatórios para fomentar esses investimentos. 

Nos últimos 20 anos, o Brasil investiu, em média, 2,1% do PIB em infraestrutura, abaixo 

da média mundial (3,8%) e de países como China (8,5%) e Índia (4,7%). Em 2019, foi investido 

1,71% do PIB em infraestrutura e para alcançar a média mundial de estoque de infraestrutura, 

seria necessário investir entre 4,8% e 7% do PIB anualmente, para a obtenção de índices de 

crescimento sustentado. (ABDIB, 2020). A série histórica de investimento em infraestrutura no 

Brasil pode ser observada no gráfico I. 
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Gráfico 1. Investimento em infraestrutura no Brasil - Histórico 

Fonte: ABDIB (2020) 

A perda de competitividade é uma das principais consequências do baixo investimento 

em infraestrutura no país. De acordo com Lins (2017b) o Fórum Econômico Mundial, através 

do estudo Global Competitiveness Index (GCI), em sua edição de 2016, o Brasil estava na 81ª 

posição no total de 138 países. O país está atrás de nações como Chile (33º), México (51º), 

Colômbia (61º), Peru (67º) e Uruguai (73º), e atrás de todos os outros países pertencentes aos 

BRICS, Rússia (43º), Índia (39º), China (28ª) e África do Sul (47ª).  

Segundo a CNI (2020), para modernização da infraestrutura nacional serão necessários 

aportes de no mínimo de 4,15% do PIB, o equivalente a R$ 274 bilhões. A tabela I confronta 

os valores investidos e os valores necessários em investimento em infraestrutura nos principais 

setores econômicos. 

Tabela 1.Realidade e Necessidade de Investimentos em Infraestrutura 

 Setor  
Investimentos Realizados 

(2019) - R$ bilhões 

Em % 

PIB 

Investimentos 

Necessários - R$ Bilhões 

Em % 

PIB 

Transportes/Logística R$ 25,00 0,34 R$ 149,00 2,26% 

Energia Elétrica R$ 51,40 0,71 R$ 55,40 0,84% 

Telecomunicações R$ 33,10 0,46 R$ 50,00 0,76% 

Saneamento/Resíduos R$ 14,40 0,2 R$ 30,00 0,45% 

Total R$ 123,90 1,71% R$ 284,40 4,31% 

Fonte: ABDIB (2020) 
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A presente situação tornou-se ainda mais grave em virtude da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 95 que limita por 20 anos os gastos públicos. A partir de 2018, os gastos 

federais só poderiam aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  

Por conseguinte, o Governo Federal teve que cortar gastos em outras frentes para 

cumprir o teto de gastos. Diante dessa perspectiva, os investimentos federais em infraestrutura 

em 2021 chegaram a menor proporção desde 1947, cerca de 0,1% do Produto Interno Bruto, o 

que não é o suficiente sequer para fazer operação e manutenção na infraestrutura já existente. 

O gráfico II ilustra a perspectiva de investimentos em infraestrutura no país com valores 

atualizado de 2019. 

Gráfico 2.Evolução dos investimentos em infraestrutura – (2003-2020) com valores constantes a 

preços de 2019 e % PIB 

 

Fonte: ABDIB (2020) 
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4. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E SITUAÇÃO FISCAL  

De acordo com Linhares e Messenberg (2018), os investimentos do governo federal em 

infraestrutura urbana, através das prefeituras, constituem um mecanismo fundamental para a 

promoção de desenvolvimento econômico e social nas cidades. A partir deles, pode-se 

viabilizar o acesso da população menos favorecida a serviços públicos essenciais como saúde, 

educação, segurança, moradia e transporte, como também dinamiza a economia regional 

promovendo a geração de emprego e renda, com vistas à elevação do bem-estar social.  

Outra vantagem da execução dos investimentos pelos municípios é a capacidade de 

“formatação” da oferta de infraestrutura urbana segundo as preferências dos cidadãos, 

contribuindo, desse modo, para maior eficácia na resolução dos problemas, por estes 

priorizados nas diversas localidades. (LINHARES E MESSENBERG, 2018). 

Ali e Pernia (2003) corroboram com o parágrafo supracitado ao afirmar que a ampliação 

do acesso aos serviços de infraestrutura urbana traz diretamente melhores perspectivas de 

emprego e renda através do seu efeito positivo sobre a produtividade. Indiretamente, através de 

seu efeito dinamizador nas atividades econômicas, os ganhos de produtividade e emprego 

impulsionam o próprio processo de desenvolvimento econômico regional, constituindo um 

ciclo virtuoso de expansão da renda e redução da pobreza. 

Especificamente no que se refere ao âmbito nacional, há uma literatura extremamente 

escassa acerca da correlação entre infraestrutura urbana e pobreza. De acordo com Medeiros e 

Oliveira (2020, p. 2) “apenas dois estudos – Cruz et al. (2017) e Marinho et al. (2017) – analisam 

as relações consideradas neste estudo diretamente. Os resultados gerais demonstram relação 

inversa entre infraestrutura e pobreza, ou seja, melhorias infraestruturas acarretariam redução 

da pobreza.” 

Nesse sentido, infraestrutura urbana, de acordo com Zmitrowicz e Angelis Neto (1997), 

pode ser definida como um conjunto de instrumentos e serviços de natureza científica 

fundamentais ao desenvolvimento das funções urbanas, podendo estas serem do ponto vista 

social, econômico e institucional. Sob o aspecto social, a infraestrutura urbana objetiva prover 

condições apropriadas de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança. No  que tange 

ao aspecto econômico, a infraestrutura urbana objetiva proporcionar o desenvolvimento das 

atividades econômicas, através da produção e comercialização de mercadorias e serviços. 
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Quanto ao aspecto institucional, a infraestrutura urbana deve possibilitar os meios fundamentais 

ao desenvolvimento das atividades administrativas e políticas, incluindo a gerência da própria 

cidade. 

A infraestrutura urbana é constituída de subsistemas que tem como propósito a prestação 

de um determinado tipo de serviço e requer, em maior ou menor grau, algum tipo de operação 

e relação com o usuário (ZMITROWICZ; ANGELIS NETO, 1997). 

As melhorias de todos os subsistemas supracitados vêm ao encontro da construção de 

um espaço urbano propício e necessário ao exercício da cidadania e da democracia, conforme 

sustenta a Constituição Federal em seu Artigo 6º  “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). 

Todavia, de acordo com o Índice Firjan de Gestão Fiscal (2019), que avaliou a situação 

econômica - financeira dos 5.337 municípios brasileiros, 70% desses municípios estão em 

contexto fiscal difícil ou crítica. São 3.944 cidades nesta condição, incluindo nove capitais: 

Florianópolis, Maceió, Porto Velho, Belém, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Rio de Janeiro e 

São Luís, no qual residem 97% da população. Ainda de acordo com o estudo supracitado, 40,5% 

dos municípios estão em situação crítica, 33,4% em situação de dificuldade e apenas 26,1% em 

boa e excelente situação. 

Ademais, no que se refere a autonomia dos municípios, 1.856 não se sustentam, visto 

que as receitas não cobrem os custos e despesas com a própria estrutura, tanto do poder 

executivo quanto do legislativo. Em média, os municípios acima executaram em 2018 cerca de 

R$ 4,5 milhões com despesas, entretanto, tiveram uma receita local de apenas R$ 3 milhões. 

Outrossim, 57,5% dos municípios estão em situação crítica, 9,7% em situação difícil e apenas 

32,8% em boa e excelente situação (ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL, 2019). 

Ainda de acordo com Índice Firjan de Gestão Fiscal (2019), no que refere a dispêndios 

com recursos humanos, metade das cidades brasileiras estão em situação crítica, empregando 

recursos financeiros em folha de pagamento acima do limite, no qual somam 2.635 municípios 

no limite de gastos frente à Receita Corrente Líquida. Outro ponto a destacar é que o presente 

estudo demostrou que 821 cidades estão fora da legislação, na medida em que comprometeram, 

no exercício fiscal de 2018 mais de 60% da Receita Corrente Líquida com pagamentos de 
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funcionários públicos. Além disso, 49,4% dos municípios estão em situação crítica, 20,5% em 

situação difícil e apenas 30,2% em boa e excelente situação. 

Na perspectiva da capacidade de investimento (despesa de capital), 47% dos 

municípios apresentaram nível crítico e investem em média apenas 3% da receita 

(ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL, 2019, grifo nosso). 

Contudo, além da baixa capacidade de investimento decorrente dos altos custos de 

manutenção da estrutura da administração pública, os regimes próprios de previdência de vários 

municípios apresentam rombo nas contas, levando as prefeituras a aportar recursos do 

orçamento para garantir os benefícios dos servidores aposentados. 

Por conseguinte, diante da precária situação fiscal dos Entes Federativos, destacando a 

importância de investimentos em infraestrutura nos municípios brasileiros, objetivando não 

somente o acesso a cidadania, mas também a geração de emprego, renda e ganhos de vantagens 

competitivas para o país e seu parque industrial, faz-se necessário modelos de financiamento 

de investimento em infraestrutura nos municípios.  

Uma das possibilidades de superar a situação fiscal supracitada é a utilização de fundos 

previdenciários, estaduais e municipais, para financiamento em infraestrutura urbana, 

sobretudo em saneamento básico, transporte, vias públicas, energia e comunicação, ao invés de 

investimento em desses recursos estritamente no mercado financeiro.  

5. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS PARA 

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe mais autonomia administrativa e política aos 

municípios brasileiros, contudo, a maior parte dos recursos financeiros permaneceram em poder 

da União. Assim, as cidades brasileiras passaram a depender das transferências de recursos 

federais para a implementação de políticas públicas. 

As transferências de recursos federais aos municípios podem ser classificadas nas 

seguintes modalidades (CGU, 2005): 

a) constitucionais; 

b) legais; 
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c) do Sistema Único de Saúde (SUS); 

d) direta ao cidadão; 

e) voluntárias. 

Das modalidades supracitadas, a transferência intragovernamental que abrange 

investimento em infraestrutura são as transferências voluntárias. As transferências voluntárias, 

consideradas no âmbito da gestão orçamentária e financeira dos recursos da União, tem seu 

conceito definido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, como a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde - SUS. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União – TCU (2021) o termo “Transferências 

voluntárias” é empregado para se referendar transferências financeiros da União aos estados e 

municípios, ou a entidades privadas sem fins lucrativos, seja por força de lei ou a título 

cooperativo, auxílio, objetivando à consecução de uma política pública no qual é de interesse 

tanto do Governo Federal quanto da entidade beneficiária dos valores.  

Transferências voluntárias, segundo o Senado Federal (2012), são transferências de 

recursos financeiros, bens ou serviços, a título de colaboração da União para com estados, 

municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, no qual não estejam previstos como 

obrigatórios pela Constituição ou por lei federal.  

Na operacionalização destas transferências voluntárias entre os entes federativos, 

quando envolve investimentos em infraestrutura, a Caixa Econômica Federal (CEF) tem um 

papel fundamental como agente financeiro, controlando e fiscalizando as etapas de execução 

do investimento e acompanha as ações necessárias ao cumprimento dos contratos, em 

conformidade com as exigências normativas, legais e técnicas. 

A Portaria Interministerial do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG 

nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que estabelece normas para execução das transferências 

voluntárias, considera como contrato de repasse a transferência que envolve investimento em 

infraestrutura. Segundo a supracitada Portaria, contrato de repasse é o instrumento 

administrativo por meio do qual a transferência dos recursos financeiros processa-se por 
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intermédio de instituição ou agente financeiro público federal (Caixa Econômica Federal - 

CEF), atuando como mandatária da União. 

As transferências voluntárias da União aos Estados e Municípios para investimentos em 

infraestrutura (contratos de repasse) são recursos não onerosos, ou seja, não geram obrigação 

de devolução de recursos. Já as operações de crédito são recursos onerosos e, por conseguinte, 

geram obrigatoriedade de retorno financeiro, assim como dependem de ateste de capacidade de 

pagamento e limite de endividamento. 

A contratação de Operações de Crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios, 

incluindo suas Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes (inciso III, art. 2º LRF), 

subordina-se às normas da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF) e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nºs 40/2001 e 43/2001. 

Notadamente, o Ente Federativo que deseje realizar a contratação de uma operação de 

crédito, além de seguir as normas supracitadas, devem seguir os procedimentos de instrução 

dos pedidos de análise dirigidos ao Ministério da Economia – ME (verificação de limites e 

condições e análise da concessão de garantia), por meio da Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN. 

A extensa documentação enviada à STN pelo Ente Federativo objetivará averiguar os 

limites e condições para a realização da operação de crédito, nos termos do art. 32 da LRF e, 

quando couber, do art. 40 da mesma lei. 

Entre as operações de crédito para os Estados, Municípios e Distrito Federal, pode-se 

destacar os financiamentos junto ao Governo Federal a partir de recursos do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS para investimento em Infraestrutura nas cidades.  

O Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, lançado, em 2007, começo do 

segundo mandato de Lula da Silva, a partir de recurso do FGTS, apresentou para os Municípios 

uma alternativa de financiamento para obras de habitação, saneamento, infraestrutura de 

transporte e mobilidade urbana. Ainda atualmente, com um volume consideravelmente menor 

de recursos do FGTS, o Ministério do Desenvolvimento Regional apresenta o programa 

Avançar Cidades na área de saneamento (Saneamento para Todos), assim como de 

infraestrutura de transporte e da mobilidade urbana (Pró-Transporte). 
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Os financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS para investimento em 

infraestrutura nas cidades, assim como para os contratos de repasse, apresenta a Caixa 

Econômica Federal como agente financeiro, assegurando a execução das obras segundo as 

exigências legais e técnicas.  

Assim, o agente financeiro (Caixa Econômica Federal - CEF) realiza o controle e 

fiscalização dos investimentos em infraestrutura, respeitando sobretudo o objeto da obra 

prevista no contrato de repasse ou financiamento. Como exemplo das atribuições do agente 

financeiro, podemos destacar as seguintes: 

-  previsão orçamentária do investimento conforme a legislação vigente; 

- análise e compatibilidade da licitação da obra em relação as normas vigentes e ao 

objeto contratado mediante contrato de repasse ou financiamento; 

- análise e fiscalização da medição da obra (in loco e documental) enviada pelo 

Município para realizar desembolso; e 

- comprovação de aplicação do desembolso conforme a solicitação do Município e o 

devido recolhimento dos tributos pertinentes a obra. 

A remuneração da CEF nos financiamentos junto ao Governo Federal, a partir de 

recursos do FGTS, é a taxa de administração em torno de 2% ao ano, incidente sobre o saldo 

devedor; e a taxa de risco de crédito em torno de 1% ao ano, incidente sobre o saldo devedor 

do contrato. As transferências voluntárias da União aos Estados e Municípios para 

investimentos em infraestrutura (contratos de repasse) apresentam como remuneração uma taxa 

de administração em torno de 2% a 4 % do valor do contratado, dependendo do contrato de 

prestação de serviço que o órgão concedente possui com a CEF. 

Os financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS para investimento em 

infraestrutura nas cidades exigem uma contrapartida financeira de 5% a 10% 

(aproximadamente) do valor investido. Já nos contratos de repasse é exigido atualmente uma 

contrapartida mínima em torno de 1% a 10% (aproximadamente) do valor do investimento. 

No caso dos financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS para 

investimento em infraestrutura nas cidades, outro ponto a destacar é a segurança do pagamento 

da operação de crédito, visto que a garantia é o Fundo de Participação dos Municípios – FPM.  
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O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência obrigatória, prevista na 

Constituição Federal de 1988, de recursos da União para os Municípios, de acordo com o 

número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um 

coeficiente individual.  

Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes do FPM estão 

baseados na Lei n.º 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei n.º 1.881/81. O 

FPM compreende uma parcela das receitas federais arrecadadas pela União, repassada aos 

Municípios, sendo que cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos 

constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos 

legalmente estabelecidos. 

Notadamente, ao vincular como garantia o FPM nos financiamentos junto ao Governo 

Federal, oriundos do FGTS, para investimento em infraestrutura nas cidades, o risco se torna 

significativamente baixo, se assemelhando inclusive ao risco de títulos públicos emitidos pela 

União. 

6. INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS A PARTIR DE 

FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS PÚBLICOS 

Conforme abordado anteriormente, os municípios brasileiros apresentam, em sua 

maioria, uma grave crise financeira, apresentando um cenário fiscal de dificuldade para 

manutenção da própria estrutura administrativa.  

Outrossim, vários Municípios apresentam desequilíbrio nas contas do Regime Próprio 

da Previdência Social (RPPS), piorando ainda mais a conjuntura fiscal, visto que as prefeituras 

precisam aportar recursos do orçamento para garantir os benefícios dos servidores aposentados. 

Segundo dados levantados pela Secretaria da Previdência, vinculada ao Ministério da 

Fazenda, o déficit atuarial (cálculo de longo prazo que estima receitas futuras, menos os 

pagamentos futuros) dos municípios em 2016 era de 769 bilhões de reais. O assunto é sensível, 

mas não muda um fato: cada vez mais os orçamentos públicos estão comprometidos com 

rombos previdenciários. (SETA, 2018) 
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Notadamente, diante desse cenário financeiro e previdenciário adverso, os 

investimentos em infraestrutura a partir de recursos próprios dos Municípios, não são realizados 

num volume de recursos satisfatório. 

Como exemplo, podemos citar a situação fiscal do município de Ribeirão Preto que, a 

partir do orçamento municipal, realizou os seguintes aportes no RPPS e investimentos em 

infraestrutura urbana: 

Tabela 2.Aporte de recursos no RPPS e investimentos em infraestrutura 

Ano 
Orçamento 

Municipal¹ (A) 

Aporte de recursos no 

RPPS (B) 
B/A 

Investimento em 

Infraestrutura (C)  
C/A 

2018²  R$  2.004.188.522,17  R$  214.939.096,27 10,72%  R$    36.726.507,71  1,83% 

2019²  R$  2.053.541.279,37  R$  237.818.576,52 11,58%  R$    65.005.359,88  3,17% 

2020²  R$  2.140.220.296,60  R$  171.773.605,73 8,03%  R$  146.400.226,12  6,84% 

2021²  R$  2.251.313.321,00  R$  137.216.389,90 6,90%  R$    37.028.023,28  1,64% 

  R$  761.747.668,42   R$  285.160.116,99   

 

¹ Orçamento anual somente da Administração Direta 

² Até agosto de 2021 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os fundos dos RPPS precisam atingir o equilíbrio financeiro e atuarial, mas caso haja 

insuficiência financeira, o ente federativo, como no caso do município de Ribeirão Preto, deve 

aportar recursos no sistema previdenciário. 

Outras medidas adotadas para conter o desequilíbrio financeiro e atuarial pelos 

Municípios, inclusive por Ribeirão Preto a partir de 2019 (Lei nº 2.988/19), foi aumentar a 

alíquota de contribuição previdenciária dos servidores e da Prefeitura, que passou de 11% para 

14% e de 22% para 28%, respectivamente. Entretanto, só aumentar alíquota não resolve, sendo 

necessário instituir outras fontes de receita.  

A partir do Quadro III, pode-se destacar que a Prefeitura de Ribeirão Preto tem realizado 

um baixo índice de investimentos em infraestrutura em relação ao orçamento anual do 

Município. Ademais, é importante salientar que, no período de 2018 a agosto de 2021, o valor 

do aporte de recursos no RPPS foi 2,67 vezes maior que o investimento em infraestrutura no 

município de Ribeirão Preto. 
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Notadamente, essa realidade não é somente pertinente ao município de Ribeirão Preto, 

visto que diante da perspectiva da capacidade de investimento (despesa de capital), 47% dos 

municípios apresentaram nível crítico e investem em média apenas 3% da receita 

(ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL, 2019, grifo nosso). 

Outro ponto a destacar é que, segundo o quadro a seguir, grande parte da fonte de 

recursos para a realização dos investimentos em infraestrutura é proveniente de fontes externas 

ao Município (operações de crédito representam mais de 98% dos investimentos nos anos 

apresentados):  

Tabela 3.Investimentos em infraestrutura no município de Ribeirão Preto 

Ano 

Investimento em 

Infraestrutura - 

fonte própria (A) 

A/C 

Investimento em 

Infraestrutura - 

outras fontes (B) 

B/C TOTAL (C) 

2018² R$ 1.344.136,94 3,66% R$ 35.382.370,77 96,34% R$ 36.726.507,71 

2019² R$ 3.627.665,42 5,58% R$ 61.377.694,46 94,42% R$ 65.005.359,88 

2020² R$ 3.698.806,10 2,53% R$ 142.701.420,02 97,47% R$ 146.400.226,12 

2021¹ R$ 1.610.863,87 4,35% R$ 35.417.159,41 95,65% R$ 37.028.023,28 

 R$ 10.281.472,33  R$ 274.878.644,66  R$ 285.160.116,99 

 

¹ Até agosto de 2021 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Por conseguinte, diante da precária situação fiscal dos governos municipais, destacando 

a importância de investimentos em infraestrutura nas cidades, objetivando não somente o acesso 

a cidadania, mas também a geração de emprego, renda e ganhos de vantagens competitivas para 

o país e a redução da desigualdade, faz-se necessário modelos de financiamento de investimento 

em infraestrutura urbana.  

Uma das possibilidades de superar a situação fiscal supracitada é a utilização de fundos 

previdenciários, estaduais e municipais, para financiamento em infraestrutura urbana, 

sobretudo em saneamento básico, mobilidade e habitação, ao invés de aplicação desses recursos 

do RPPS estritamente no mercado financeiro. Outrossim, a aplicação de recursos do RPPS em 

investimentos em infraestrutura é uma forma de trazer outras fontes de receita mais rentáveis 

para o fundo previdenciário. 
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A aplicação dos recursos dos fundos previdenciários é regulada conforme Resolução 

3.922 de 25 de novembro de 2010 do Banco Central do Brasil - BCB no qual dispõe sobre as 

aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social, instituídos pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, com base no parágrafo único do art. 1º e no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 

de novembro de 1998. 

Segundo o Art. 2º da Resolução 3.922/2010, observadas as limitações e condições 

estabelecidas nesta Resolução, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem 

ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:  

- renda fixa;  

- renda variável e investimentos estruturados; e  

- investimentos no exterior. 

 É importante salientar que, de acordo com supracitada Resolução do Banco Central, são 

considerados investimentos estruturados: - fundos de investimento classificados como 

multimercado; - fundos de investimento em participações (FIP); e - fundos de investimento 

classificados como “Ações - Mercado de Acesso”.  

 Notadamente, diante das limitações e condições para aplicação dos recursos do RPPS, 

é necessária uma alteração da Resolução 3.922/2010 para permitir a operacionalização de 

financiamento em Infraestrutura nas cidades a partir de fundos previdenciários públicos dos 

próprios Municípios ou respectivos Estados. 

 Contudo, outro ponto a destacar a relevância da utilização de fundos previdenciários, 

estaduais e municipais, para financiamento em infraestrutura urbana, é que, diante da adversa 

situação financeira, os Municípios passaram a financiar os investimentos em infraestrutura 

mediante operações de crédito direto com as instituições financeiras. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe mais autonomia administrativa e política aos 

municípios brasileiros, contudo, a maior parte dos recursos financeiros permaneceram em poder 

da União. Assim, as cidades brasileiras passaram a depender das transferências de recursos 

federais para a implementação de políticas públicas, inclusive para investimento em 

infraestrutura urbana. 
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Todavia, na conjuntura atual, sem espaço fiscal para aumentar o investimento público, 

mediante aumento de gastos, ocorreu uma redução significativa de transferências voluntárias 

(contratos de repasse) e financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS, para 

investimento em infraestrutura nas cidades. 

Por conseguinte, as Prefeituras passaram a realizar operações de crédito diretamente 

com instituições financeiras nacionais e internacionais. Entretanto, a maioria das operações de 

crédito realizadas pelos Municípios é com Bancos Públicos, destacando-se o Banco do Brasil e 

a Caixa Econômica Federal. 

Somente entre os anos de 2017 a 2021, o Banco do Brasil financiou para os trinta 

municípios brasileiros com maior Produto Interno Bruto – PIB cerca de R$ 2.067.216.445,36. 

Já a Caixa Econômica Federal financiou R$ 8.267.078.634,80, no qual é detalhadamente 

descrito na tabela a seguir: 
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Continua 

Tabela 4. Investimento em infraestrutura realizada pela Caixa Econômica Federal por meio de operações contratuais internas com e sem garantias da 

União entre 2017 e 2021. 

 
Class. 

por 

PIB 

Cidade Estado 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1º São Paulo SP   R$ 249.000.000,00     R$ 249.000.000,00  

2º Rio de Janeiro RJ  R$ 852.000.000,00   R$ 49.000.000,00     R$ 901.000.000,00  

3º Brasília DF       

4º Belo Horizonte MG  R$ 120.000.000,00   R$ 44.500.000,00  R$ 181.326.470,21   R$ 200.000.000,00   R$ 545.826.470,21  

5º Curitiba PR     R$ 250.000.000,00   R$ 250.000.000,00  

6º Osasco SP       

7º Porto Alegre RS  R$ 24.905.053,84  R$ 220.711.911,94  R$ 99.793.578,54   R$ 345.410.544,32  

8º Manaus AM  R$ 307.819.695,50  R$ 350.000.000,00    R$ 657.819.695,50  

9º Salvador BA R$ 75.000.000,00   R$ 139.100.000,00    R$ 214.100.000,00  

10º Fortaleza CE R$ 48.885.559,47  R$ 35.000.000,00     R$ 83.885.559,47  

11º Campinas SP R$ 100.000.000,00      R$ 100.000.000,00  

12º Guarulhos SP   R$ 25.000.000,00    R$ 25.000.000,00  

13º Recife PE  R$ 200.000.000,00  R$ 50.000.000,00  R$ 201.000.000,00  R$ 153.274.427,44  R$ 604.274.427,44  

14º Goiânia GO  R$ 115.000.000,00  R$ 780.000.000,00  R$ 795.000.000,00   R$ 1.690.000.000,00  

15º Barueri SP       

16º 
São Bernardo do 

Campo 
SP  R$ 145.000.000,00   R$ 110.826.107,68   R$ 255.826.107,68  

17º Jundiaí SP  R$ 10.877.954,19  R$ 173.801.000,00    R$ 184.678.954,19  

18º Duque de Caxias RJ    R$ 150.000.000,00   R$ 150.000.000,00  

19º 
São José dos 

Campos 
SP  R$ 32.114.230,95     R$ 32.114.230,95  

20º Paulínia SP       

21º Ribeirão Preto SP   R$ 120.000.000,00  R$ 115.466.002,68   R$ 70.000.000,00  R$ 305.466.002,68  

22º Uberlândia MG      R$ 140.200.000,00  
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Continuação 

Tabela 4. Investimento em infraestrutura realizada pela Caixa Econômica Federal por meio de operações contratuais internas com e sem garantias 

da União entre 2017 e 2021. 

 

Class. 

por 

PIB 

Cidade Estado 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

23º Sorocaba SP       R$ 108.527.397,16  

24º Belém PA R$ 110.000.000,00   R$ 193.520.000,00  R$ 139.982.875,03   R$ 443.502.875,03  

25º São Luís MA   R$ 133.390.425,68    R$ 133.390.425,68  

26º Contagem MG R$ 22.976.058,07  R$ 194.727.755,67  R$ 79.292.915,93  R$ 50.000.000,00   R$ 346.996.729,67  

27º Niterói RJ       

28º Santo André SP R$ 84.045.733,41  R$ 25.885.129,06  R$ 60.000.000,00  R$ 20.000.000,00  R$ 27.380.000,00  R$ 217.310.862,47  

29º Joinville SC       

30º Campo Grande MS  R$ 11.595.000,00  R$ 55.000.000,00  R$ 216.153.352,35   R$ 282.748.352,35  

   R$ 1.412.907.350,95   R$ 1.705.624.819,21   R$ 2.556.608.726,44   R$ 2.341.283.310,76   R$ 250.654.427,44   R$ 8.267.078.634,80  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios SADIPEM 2021). 
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A contratação de Operações de Crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios, 

incluindo suas Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes (inciso III, art. 2º LRF), 

subordina-se às normas da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF) e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nºs 40/2001 e 43/2001. 

Notadamente, independente de qual seja o financiamento, o Ente Federativo que deseje 

realizar a contratação de uma operação de crédito, além de seguir as normas supracitadas, 

devem seguir os procedimentos de instrução dos pedidos de análise dirigidos ao Ministério da 

Economia – ME (verificação de limites e condições e análise da concessão de garantia), por 

meio da Secretária do Tesouro Nacional – STN. 

Outrossim, os financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS, conforme 

expendido no item 3 desta pesquisa, apresenta, mediante a CEF como agente financeiro, uma 

boa metodologia de controle e fiscalização dos investimentos em infraestrutura, assegurando a 

execução das obras segundo as exigências legais e técnicas.  

No entanto, as operações de crédito provenientes de contratos diretamente realizados 

com a CEF (tabela I), para investimentos em infraestrutura, apresentam uma fiscalização e um 

controle consideravelmente mais simples em relação aos financiamentos provenientes de 

recursos do FGTS e tomados juntos ao Governo Federal.  

A linha de financiamento oferecida diretamente ao setor público pela CEF é o FINISA 

(Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e apresenta uma elevada taxa de juros 

comparado aos Financiamentos junto ao Governo Federal e oriundos do FGTS. No FINISA, a 

taxa de juros aplicada é um percentual mais 100% ao ano do CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário). 

Contudo, conforme expendido anteriormente, as operações de crédito, inclusive as do 

FINISA, apresentam um baixo risco, visto que antes da contratação é exigido a apresentação e 

o atendimento de critérios técnicos e legais à instituição financeira e à STN, assegurando a 

capacidade financeira e de pagamento da operação. Ademais, para consolidar o baixo risco da 

operação de crédito, os contratos de financiamento FINISA, como regra exigem como garantia 

o FPM – Fundo de Participação do Município. 

A situação supracitada pode ser observada na cidade de Ribeirão Preto, a partir da tabela 

III que apresenta o fluxo de caixa da operação contratual interna para investimento em 
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infraestrutura realizada junto à CEF, no qual pode-se atentar aos encargos, amortizações e 

prestação final pagos pela municipalidade. 

Tabela 5.Fluxo de operação contratual realizado junto à Caixa Econômica Federal no Município 

de Ribeirão Preto 

Ente federativo: Município de Ribeirão Preto - SP 

Instituição financeira: Caixa Econômica Federal 

FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. 

ANO 
 LIBERAÇÃO 

PREVISTA  

 ENCARGOS 

(A)  

 AMORTIZAÇÃO 

(B)  

 PRESTAÇÃO            

(A + B)  

2019  R$  35.000.000,00   R$    1.861.554,95     R$     1.861.554,95  

2020  R$  35.000.000,00   R$    6.711.059,93     R$     6.711.059,93  

2021    R$    8.153.834,99   R$    8.842.105,32   R$   16.995.940,31  

2022    R$    7.060.499,83   R$    8.842.105,32   R$   15.902.605,15  

2023    R$    5.967.164,67   R$    8.842.105,32   R$   14.809.269,99  

2024    R$    4.888.109,53   R$    8.842.105,32   R$   13.730.214,85  

2025    R$    3.780.494,37   R$    8.842.105,32   R$   12.622.599,69  

2026    R$    2.687.159,20   R$    8.842.105,32   R$   11.529.264,52  

2027    R$    1.593.824,06   R$    8.842.105,32   R$   10.435.929,38  

2028    R$       502.743,62   R$    8.105.263,21   R$     8.608.006,83  

Total  R$ 70.000.000,00   R$ 43.206.445,15   R$ 70.000.000,45   R$ 113.206.445,60  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 Como pode ser observado, a Prefeitura de Ribeirão Preto, por um financiamento de R$ 

70.000.000,00, deverá pagar um total de encargos e amortização no valor de R$ 

113.206.445,60.  Neste contrato de financiamento do FINISA realizado em 2018 junto à CEF, 

a taxa de juros foi de 5,7% + 100% CDI a.a. 

Neste sentido, diante das informações apresentadas, ao invés dos Municípios e Estados 

da federação buscarem fontes de financiamento juntos as instituições financeiras, seria 

interessante às finanças públicas municipais, adquirir tais recursos a partir de operações de 

crédito junto aos fundos previdenciários públicos (RPPS) do respectivo Município ou Estado. 

Notadamente, a contratação de operações de crédito junto ao RPPS deverá subordinar-

se as normas da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF) e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nºs 40/2001 e 43/2001. Inclusive, deve seguir 

os procedimentos de instrução dos pedidos de análise dirigidos ao Ministério da Economia – 

ME (verificação de limites e condições e análise da concessão de garantia), por meio da 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN para assegurar a capacidade financeira e de pagamento 

antes da efetiva contratação. 
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Quanto a perspectiva de taxa de juros, a contratação de financiamento para investimento 

em Infraestrutura pelo Município junto aos RPPS do respectivo Município ou Estado, poderia 

se utilizar uma taxa semelhante a utilizada pelo FINISA, ou seja, um percentual mais 100% ao 

ano do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Notadamente, um retorno maior das 

aplicações previstas para o RPPS, conforme Resolução 3.922/2010 do Banco Central do Brasil 

– BCB. 

No âmbito do risco, poderia se utilizar, como as demais operações de crédito realizadas 

pelos Municípios, o FPM - Fundo de Participação dos Municípios como garantia de pagamento 

da operação. Assim, a contratação de financiamento para investimento em Infraestrutura pelo 

Município junto aos RPPS do respectivo Município ou Estado, apresentaria um baixo risco, 

menor inclusive que o risco previsto em aplicações atualmente para o RPPS, conforme 

Resolução 3.922/2010 do Banco Central do Brasil – BCB. 

 Os financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS, conforme expendido 

anteriormente nesta pesquisa, apresenta, mediante a CEF como agente financeiro, uma boa 

metodologia de controle e fiscalização dos investimentos em infraestrutura. A remuneração da 

CEF nos financiamentos junto ao Governo Federal, a partir de recursos do FGTS, é uma taxa 

de administração em torno de 2% ao ano, incidente sobre o saldo devedor; e uma taxa de risco 

de crédito em torno de 1% ao ano, incidente sobre o saldo devedor do contrato.  

Assim, a contratação de financiamento para investimento em Infraestrutura pelo 

Município junto aos RPPS do respectivo Município ou Estado, poderia ter a CEF como agente 

financeiro, assegurando a execução das obras segundo as exigências legais e técnicas. Nessa 

perspectiva, poderia se utilizar uma taxa de administração anual e uma taxa de risco de crédito 

semelhante aos financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS. 

Notadamente, apesar de apresentar um ganho menor para a CEF auxiliando na gestão 

desses financiamentos, se comparado a operações como o FINISA, atende a missão 

institucional do próprio banco que é “promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, 

gerando valor aos clientes e à sociedade como instituição financeira pública e agente de 

políticas de Estado" (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2021, grifo nosso). 
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7. FONTE DE RECURSOS E MODELAGEM DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

 

Conforme abordado anteriormente nesta pesquisa, a Constituição Federal de 1988 

trouxe mais autonomia administrativa e política aos municípios brasileiros; contudo, a maior 

parte dos recursos financeiros permaneceram em poder da União e as cidades brasileiras 

passaram a depender das transferências de recursos federais para a implementação de políticas 

públicas. 

As transferências de recursos federais que envolvem investimentos em infraestrutura 

são classificadas como contratos de repasse pela Portaria Interministerial nº 424/2016 do 

MPOG. Os contratos de repasse têm a Caixa Econômica Federal (CEF) como agente financeiro, 

controlando e fiscalizando as etapas de execução do investimento e acompanhando as ações 

necessárias ao cumprimento dos contratos, em conformidade com as exigências normativas, 

legais e técnicas. 

A contratação de Operações de Crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios, deve 

seguir determinadas normas específicas e procedimentos de instrução dos pedidos de análise 

dirigidos ao Ministério da Economia – ME, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN 

(2021) , a fim de averiguar os limites e condições do Ente Federativo para a realização da 

operação de crédito. 

Entre as operações de crédito para os Estados, Municípios e Distrito Federal, pode-se 

destacar os financiamentos junto ao Governo Federal a partir de recursos do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS para investimento em Infraestrutura nas cidades.  

Os financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS, para investimento em 

infraestrutura nas cidades, assim como para os contratos de repasse, apresentam a Caixa 

Econômica Federal como agente financeiro, assegurando a execução das obras segundo as 

exigências legais e técnicas.  

A remuneração da CEF nos financiamentos junto ao Governo Federal, a partir de 

recursos do FGTS, é a taxa de administração em torno de 2% ao ano, incidente sobre o saldo 

devedor; e a taxa de risco de crédito em torno de 1% ao ano, incidente sobre o saldo devedor 

do contrato. Os contratos de repasse apresentam como remuneração uma taxa de administração 

em torno de 2% a 4 % do valor do contratado, dependendo do contrato de prestação de serviço 

que o órgão concedente possui com a CEF. 
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Os financiamentos junto ao Governo Federal para investimento em infraestrutura nas 

cidades exigem uma contrapartida financeira de 5% a 10% (aproximadamente) do valor 

investido. Já nos contratos de repasse é exigido atualmente uma contrapartida mínima em torno 

de 1% a 10% (aproximadamente) do valor do investimento, conforme a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente no âmbito da União. 

No caso dos financiamentos junto ao Governo Federal, oriundos do FGTS para 

investimento em infraestrutura nas cidades, outro ponto a destacar é a segurança do pagamento 

da operação de crédito, visto que a garantia é o Fundo de Participação dos Municípios – FPM.  

O FPM é uma transferência obrigatória, prevista na Constituição Federal de 1988, de 

recursos da União para os Municípios, de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas 

faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.  

Ao vincular como garantia o FPM nos financiamentos junto ao Governo Federal, 

oriundos do FGTS, para investimento em infraestrutura nas cidades, o risco se torna 

significativamente baixo, se assemelhando inclusive ao risco de títulos públicos emitidos pela 

União. 

Apesar do maduro sistema de controle implantado para acompanhamento e gestão dos 

contratos de repasse e financiamentos junto ao Governo Federal, a execução das obras públicas 

apresenta diversos problemas que geram atrasos e paralisação. Por conseguinte, é importante 

destacar a necessidade de estabelecer mudanças para tornar os investimentos em infraestrutura 

mais eficientes e eficazes na etapa de realização da obra pública, sem prejuízos dos avanços de 

controle conquistados. 

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2018), há cerca de 

4,7 mil obras paradas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que equivalem a R$ 

135 bilhões de investimentos. Desse total, aproximadamente 65 bilhões já foram executados. 

A saúde é uma área gravemente afetada pelas obras interrompidos no país com 1.709 

novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) aguardando conclusão (36% do total de obras 

paralisadas). Na educação, 969 desses equipamentos públicos estão paralisados. Ademais, há 

cerca de 1.420 obras paralisadas em todo o país que poderiam trazer melhorias na habitação e 

mobilidade de centros urbanos. (CBIC, 2018) 
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De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2018), o maior 

volume de obras paradas está na Região Nordeste (39,8%), porém quando falamos em valores, 

destaque para a Região Sudeste, com 35,2% dos investimentos.  

Apesar do estudo, desenvolvido pela CBIC em 2018, apresentar uma diversidade de 

justificativas para paralisação, deve-se destacar que grande parte dos problemas que geram 

atrasos e paralisação de uma obra é decorrente da fragilidade da etapa de planejamento. 

O planejamento de uma obra pública é uma etapa essencial para garantir o sucesso de 

um empreendimento, visto que proporciona previsibilidade. A falta de planejamento nas obras 

públicas prejudica a construção do Brasil e favorece perdas, desperdícios e atrasos como se 

presencia atualmente nas obras paralisadas do PAC. 

Ademais, diante do costume da falta de planejamento nas obras públicas, o Brasil não 

estimula as áreas de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos e 

executivos de qualidade. Notadamente, um projeto executivo ruim afetará o resultado final da 

obra, mesmo que haja excelência na execução de todas as demais etapas. 

De acordo com o Manual de Obras Públicas da Secretaria de Estado da Administração 

e Patrimônio (SEAP), o projeto executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e 

suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa 

todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos 

serviços e obras objeto do contrato. 

 Notadamente, a ausência de projeto executivo da respectiva obra pública prevista no 

contrato de financiamento ou no contrato de repasse, no momento de sua celebração, é uma das 

principais causas de atrasos na execução desses contratos. Assim, com o projeto executivo 

desenvolvido, governos conseguem planejar e ter todo um detalhamento técnico da obra, como 

as características construtiva, cronograma de execução e um orçamento próximo a realidade. 

Uma alternativa de trazer um melhor planejamento e, consequentemente, eficiência e 

eficácia na execução das obras públicas que envolvam repasses federais e contratos de 

financiamento, seria estabelecer ao invés de uma contrapartida financeira, o projeto executivo 

da obra a ser realizada no contrato como contrapartida técnica.  

Importante destacar que o projeto executivo tem um custo em torno de 3% a 6% do 

valor total da obra, percentuais semelhantes ao valor exigido como contrapartida financeira. 
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Ademais, o Brasil possui uma carência de empresas e profissionais de engenharia e 

arquitetura que desenvolvam projetos de obras públicas com qualidade. Deste modo, a 

exigência de contrapartida técnica para realizar um contrato de financiamento seria indutor de 

uma nova perspectiva de gestão pública, estimulando um setor que precisa de amadurecimento 

e priorizando a etapa de planejamento das obras públicas. 

Assim, diante das informações supracitadas, segue quadro comparativo dos fatores que 

envolvem cada perfil de operação para investimento em infraestrutura. É importante destacar 

que a modelagem do financiamento a partir de fundos previdenciários públicos poderia 

futuramente ser aplicado aos demais casos. 

do quadro. 

8. CONCLUSÃO 

 

 Investimentos em infraestrutura pode ser considerado um dos principais catalisador para 

o desenvolvimento econômico sustentável e a retomada do crescimento. Ademais, 

investimentos em infraestrutura também contribuem para aumento da competitividade e a 

melhoria dos indicadores sociais, promovendo a geração de emprego e renda, redução da 

desigualdade e elevação do bem-estar social da população. 

Contudo, a significativa falta de investimento em infraestrutura continua a marcar a 

economia brasileira, sendo que a razão central para isso reside na ausência de modelos e 

mecanismos regulatórios para fomentar esses investimentos.  

Nos últimos 20 anos, o Brasil investiu, em média, 2,1% do PIB em infraestrutura, abaixo 

da média mundial (3,8%) e de países como China (8,5%) e Índia (4,7%). Em 2019, foi investido 

1,71% do PIB em infraestrutura e para alcançar a média mundial de estoque de infraestrutura, 

seria necessário investir entre 4,8% e 7% do PIB anualmente, para se obter índices de 

crescimento sustentado.  

A incapacidade financeira do Estado, aliada às mudanças nas prioridades do Governo 

Federal, acentuaram a tendência de queda dos investimentos nessa área. Em resposta, procurou-

se aumentar a participação da iniciativa privada por meio da privatização e da concessão de 

serviços públicos. 
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Todavia, o setor privado não é capaz de promover todo o investimento em infraestrutura 

necessário. Aliás, é importante destacar que os investimentos em infraestrutura, públicos e 

privados, são mais complementares do que substitutivos. Há investimento em infraestrutura que 

em determinados locais e/ou setores não apresentam interesse privado, porém possuem 

interesse público para a sua realização. Ademais, o investimento público em infraestrutura pode 

ser determinante para a realização ou para o volume de investimento privado. Assim, pode-se 

inferir que ao reduzir o investimento público, o governo acaba desestimulando o investimento 

privado. 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015 

a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros 

vivem em áreas rurais. A região Sudeste alcança o maior percentual, com 93,14% das pessoas 

vivendo em áreas urbanas.  

Diante do cenário brasileiro de elevado percentual de pessoas vivendo em áreas urbanas 

e o baixo nível de investimento em infraestrutura, as cidades se apresentam como uma fonte 

primordial de investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento econômico sustentável 

e a retomada do crescimento do país. 

 Na conjuntura atual, o Estado Brasileiro, em seus três Entes Federativos, não apresenta 

capacidade financeira de realizar os investimentos necessários em infraestrutura e, por 

conseguinte, promover o crescimento econômico, geração de emprego, renda e qualidade de 

vida para os cidadãos. A presente situação se torna ainda mais dramática quando observada a 

demanda de investimentos em infraestrutura nos Municípios e a deterioração das contas 

públicas deste Ente Federativo.   

Em virtude desse cenário fiscal adverso, a presente pesquisa propõe a utilização de 

fundos previdenciários, estaduais e municipais, para financiamento em infraestrutura urbana, 

sobretudo em gestão de resíduos, mobilidade e habitação, ao invés de aplicação desses recursos 

do RPPS estritamente no mercado financeiro. Outrossim, a aplicação de recursos do RPPS em 

investimentos em infraestrutura é uma forma de trazer outras fontes de receita seguras e mais 

rentáveis para o fundo previdenciário. 

Notadamente, diante do estudo desenvolvido, pode-se responder positivamente a 

proposição da presente pesquisa: a utilização de fundos previdenciários públicos pode fomentar 

o investimento em infraestrutura no Brasil.  
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Ademais, destaca-se o êxito no objetivo geral deste trabalho em comprovar a capacidade 

do investimento em infraestrutura municipal como indutor do desenvolvimento econômico 

regional e com efeito multiplicador nacional a partir dos fundos previdenciários públicos. 

Diante da realização desses investimentos, pode-se destacar o objetivo de melhoria sistemática 

em setores estratégicos da sociedade brasileira, promovendo geração de emprego, aumento na 

arrecadação de impostos, crescimento do PIB, redução da pobreza e desigualdade de renda. 

Finalmente, em virtude do Brasil apresentar um alto índice de atraso e paralização de 

obras públicas, infere-se como relevante não somente a busca por fonte de recursos para 

aumentar os investimentos em infraestrutura, mas também estimular a etapa de planejamento 

da obra pública. Assim, uma alternativa para trazer eficiência e eficácia na execução das obras 

públicas, seria estabelecer, ao invés de uma contrapartida financeira, o projeto executivo da 

obra a ser realizada no contrato, como contrapartida técnica nos financiamento a partir de 

fundos previdenciários públicos. 

Essa medida estimularia as áreas de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de 

projetos básicos e executivos de qualidade. O planejamento de uma obra pública é uma etapa 

essencial para garantir o sucesso de um empreendimento, visto que proporciona previsibilidade.  

A falta de planejamento nas obras públicas prejudica o crescimento do econômico do 

país e favorece perdas, desperdícios e atrasos no setor de infraestrutura, que já apresenta índices 

abaixo do necessário para promover o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil. 

Ademais, é importante frisar que a proposta defendida na presente dissertação não exime a 

responsabilidade da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal em realizar suas 

respectivas reformas previdenciárias no setor público.  
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