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Introdução
A LCA foi contratada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada
(SINICON) para fazer um diagnóstico do setor de infraestrutura brasileiro e analisar os
potenciais impactos socioeconômicos de investimentos no setor.
O Brasil vem experimentando uma conjuntura econômica adversa, na qual o PIB
apresentou queda expressiva de 6,7% entre 2015 e 2016 e em que o crescimento
módico dos anos posteriores (2017 a 2019) demonstrou-se insuficiente para recuperar
esta perda. Neste contexto, os investimentos em infraestrutura têm papel estratégico,
pois atuam para melhorar as condições de competitividade da economia brasileira,
trazendo mais eficiência à produção nacional que nos últimos anos vem perdendo
posições nos rankings internacionais. Mais competitividade implica mais crescimento
econômico, que aumenta a qualidade de vida nacional.
Este estudo realiza um Raio-X do setor de infraestrutura nacional, buscando ilustrar
através de um conjunto de indicadores o estado atual da infraestrutura brasileira
relativamente a outros países, a evolução recente dos investimentos e a expectativa
para os próximos anos. Também são avaliadas estatísticas de emprego no setor de
Construção Pesada, comparando com os demais setores da economia, a trajetória e a
composição entre trabalhadores com carteira assinada (formal), informais e por conta
própria.
Este trabalho está dividido em seis seções, incluindo esta introdução. A segunda seção
apresenta o contexto econômico atual e suas perspectivas; a terceira é voltada à
averiguação do estado da infraestrutura brasileira e como o quadro se compara com
outros países; a quarta foca na avaliação do histórico recente dos investimentos em
infraestrutura e o montante necessário para que o Brasil atinja a média de países
selecionados; a quinta seção que busca analisar o perfil dos empregos gerados pelo
setor de Construção Pesada (infraestrutura e montagem) e, por fim, a sexta seção
apresenta os impactos socioeconômicos de investimentos em infraestrutura.
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2. Contexto Econômico: situação atual e
perspectivas
A economia brasileira vem experimentando uma conjuntura econômica adversa desde
2014. Entre 2015 e 2016, o PIB acumulou queda de 6,7% – a maior já registrada na
história – e desde 2017, o crescimento foi de apenas 4,6%, incapaz de recuperar o
patamar anterior. Em 2020, a crise de saúde mundial provocada pelo novo coronavírus
(COVID-19) impactou severamente a atividade econômica e o potencial de retomada de
um crescimento mais acelerado, resultando em uma perspectiva de queda de 4,3%
(Gráfico 1)1.
Gráfico 1 – Variação real do PIB (%, 1980-2021)
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Fonte: IBGE, projeções LCA para 2020-2021. Elaboração: LCA Consultores.

Antes do choque negativo observado na economia global em 2020, previa-se que a

economia brasileira voltaria a ter o mesmo PIB per capita de 2013 apenas
em 2023, dez anos depois. No atual contexto, as projeções da LCA apontam
que isso somente ocorrerá em 2025, cerca de doze anos depois.
A expectativa para a recuperação econômica depende de diversos fatores como, por
exemplo, os elementos ligados às incertezas quanto ao equilíbrio fiscal e à aprovação

1

Estimativa LCA do cenário base (probabilidade de 65% de ocorrência) em 14/01/2021
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de reformas que possam auxiliar na contenção da trajetória de crescimento da dívida
pública.

A dívida pública brasileira passou de 56,3% do PIB, em 2014, para 75,8%
em 2019, com expectativa de que atinja 96,9% do PIB em 2020, principalmente
em função dos gastos extraordinários com medidas de combate à COVID-19. Esse
desequilíbrio impacta as expectativas de retomada do crescimento econômico, pois
coloca em dúvida a capacidade de financiamento público e amplia a percepção de risco
do país, desincentivando investimentos – notadamente os de longo prazo – necessários
nos setores de infraestrutura.
As estimativas da LCA indicam que em 2020 o déficit nominal do setor público atingirá
16,5% do PIB, potencialmente levando a medidas de ajuste fiscal nos próximos
exercícios, reduzindo os recursos discricionários disponíveis para investimentos
públicos – apontados pelo FMI como fundamentais para a recuperação da atividade
econômica2 – inclusive aqueles para investimento em infraestrutura e dificultando a
manutenção de programas de transferência de renda, como o Auxílio Emergencial, que
foram relevantes para a manutenção parcial da atividade econômica por meio de
estímulos à demanda.
As variações no nível de atividade econômica também se refletem na oferta de trabalho
e no nível de preços (Gráfico 2). A taxa de desemprego, que já havia saltado de 7,9%
para 13,7% entre março de 2015 e março de 2017 em decorrência da recessão de 2015
e 2016, oscilou para 11,2% em janeiro de 2020, em linha com o crescimento modesto
do PIB observado entre 2017 e 2019. A redução da atividade econômica provocada pelo
COVID-19 elevou a taxa de desemprego, atingindo 14,6% em setembro de 2020, maior
valor da série histórica.
A inflação, por sua vez, após atingir 10,7% ao final de 2015, passou a apresentar
tendência de queda acentuada, chegando a 1,9% em maio de 2020. Desde então, a
inflação acelerou, encerrando 2020 em 4,5%, acima do centro da meta de 4,0%.

2 Disponível em <https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/10/05/blog-public-investment-forthe-recovery> Acesso em 24/02/2021
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Gráfico 2 – Desemprego e inflação (%, acumulado em 12 meses)
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Fonte: IBGE (Retropolação LCA). Elaboração: LCA Consultores.

As incertezas quanto à sustentabilidade da retomada do consumo e da recuperação da
atividade econômica refletem-se também na redução da formação bruta de capital fixo
(taxa de investimento da economia), como evidenciado no Gráfico 3. A taxa de

investimento, que ficou em torno de 20,7% do PIB entre 2010 e 2013, sofreu
retração nos anos seguintes, chegando ao patamar de 14,6% do PIB em
2017. No período posterior nota-se tendência de crescimento lento da taxa de
investimento favorecida pelos juros que se encontram em um patamar historicamente
baixo.

Gráfico 3 – Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB)
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Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores.
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Para além dos desafios conjunturais de 2020, como as incertezas acerca dos reflexos
da pandemia, tanto no mundo quanto no Brasil, a consolidação de uma trajetória

de crescimento sustentável depende de reformas estruturantes na
economia, ganhos de produtividade, crescimento do investimento e de
uma agenda positiva de melhoria do ambiente de negócios no país. É neste
contexto que se insere o setor de Construção Pesada e infraestrutura que será abordado
ao longo desta nota técnica.

3. Infraestrutura existente
A disponibilidade de infraestrutura é um indicador de desenvolvimento econômico.
Maiores volumes de infraestrutura estão relacionados com maior produtividade e
competitividade. Nesse sentido, o Governo Federal instituiu a Estratégia Federal de
Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031 através do Decreto
nº10.531/2020, que definiu a Infraestrutura como um dos eixos para atingimento da
diretriz de “elevar a renda e a qualidade de vida da população brasileira com redução
das desigualdades sociais e regionais”. Segundo a Estratégia, o eixo de infraestrutura
tem como diretriz “fomentar o desenvolvimento da infraestrutura, com foco no ganho de
competitividade e na melhoria da qualidade de vida, assegurando a sustentabilidade
ambiental e propiciando a integração nacional e internacional.”
Segundo Frischtak e Mourão (2017), o Brasil atingiu o maior estoque de infraestrutura
no ano de 1984, 58,3% do PIB, após seguidos anos de elevados investimentos públicos.
Porém ao longo das últimas décadas tem-se observado uma redução do estoque de
infraestrutura em função de investimentos abaixo, inclusive, do crescimento do PIB,
atingindo 36,2% do PIB em 2019 (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Estoque de Infraestrutura (% do PIB, por país)
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Fonte Min. Da Economia (2019) – Pró-Infra Caderno 1: Estratégia de Avanço na Infraestrutura.

Uma análise pormenorizada do estoque de infraestrutura brasileiro indica que o setor
com maior volume acumulado de infraestrutura é o de eletricidade que chega a 14,5%
do PIB, seguido por rodovias (6,0%), telecomunicações (5,25%) e saneamento (4,2%).
O restante da infraestrutura de transporte e logística responde conjuntamente por 6,1%
(ferrovias, aeroportos, aquaviário e mobilidade urbana), conforme Gráfico 5.

Gráfico 5 – Estoque de Infraestrutura por Setor (% do PIB, 2019)

Fonte Min. Da Economia (2019) – Pró-Infra Caderno 1: Estratégia de Avanço na Infraestrutura.

O Relatório de Competividade Global (Global Competitiveness Report - GCI), publicado
pelo Fórum Econômico Mundial, mostra o Brasil em pior colocação do que outros países
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em desenvolvimento no indicador relacionado à infraestrutura (Gráfico 6). Das 140
economias contempladas no estudo, o Brasil ocupou a posição 78 em 2019, atrás de
países similares em níveis de desenvolvimento, como Rússia, Chile e África do Sul.

Gráfico 6 – Posição no Ranking de Infraestrutura GCI (2019)
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Fonte: Fórum Econômico Mundial - Global Competitiveness Report 2019.

O índice de infraestrutura do GCI é composto por subíndices relacionados à
disponibilidade e qualidade dos diferentes tipos de infraestrutura: transporte rodoviário;
transporte ferroviário; transporte aéreo; transporte aquaviário; eletricidade; e água. A
análise individual de cada subíndice permite identificar os tipos de infraestrutura nas
quais o Brasil está mais defasado em relação ao restante dos países analisados. Na
Tabela 1 estão discriminados todos os subíndices relacionados à infraestrutura no ano
de 2019, com a métrica utilizada, o valor, a pontuação (score) e o rank do Brasil.
Os subíndices com maior defasagem são Qualidade das Rodovias, no qual o Brasil está
na posição 116; Eficiência Marítima, na qual o Brasil está na posição 104; e Taxa de
Perdas na Eletricidade, na qual o Brasil está na posição 102.

Nota Técnica LCA – p.7

Tabela 1 – Indicadores de Infraestrutura no GCI (2019)
Métrica
0–100

Valor
-

Score
65,5

Rank
78

0–100

76,1

76,1

69

1-7 (melhor)

3,0

33,5

116

2.03 FERROVIAS: densidade

km de estrada/ km²

3,6

8,9

78

2.04 FERROVIAS: eficiência

1-7 (melhor)

2,5

24,3

86

2.05 AÉREO: conectividade

Score

437,5

89,7

17

1-7 (melhor)

4,4

56,8

85

0-157,1 (melhor)

38,2

38,2

48

2.08 MARÍTIMO: eficiência

1-7 (melhor)

3,2

37,1

104

2.09 ELETRICIDADE: taxa

% da população

99,7

99,7

84

% da oferta de luz

16,1

87,4

102

2.11 ÁGUA: exposição não segura

% da população

9,7

92,1

57

2.12 ÁGUA: confiabilidade da oferta

1-7 (melhor)

4,7

62,1

76

Indicadores
PILAR 2: INFRAESTRUTURA
2.01 RODOVIAS: conectividade
2.02 RODOVIAS: qualidade

2.06 AÉREO: eficiência
2.07 MARÍTIMO: conectividade

2.10 ELETRICIDADE: perdas

Fonte: Fórum Econômico Mundial - Global Competitiveness Report 2019.

A seção 4, a seguir, apresenta a evolução recente dos investimentos em infraestrutura
no Brasil.

4. Investimento em infraestrutura
A crise de 2015 e 2016, combinada com a retomada incipiente da economia nos anos
posteriores, teve forte impacto sobre os investimentos em infraestrutura, que caíram
cerca de 31,3% entre 2014 (R$ 180,3 bilhões) e 2019 (R$ 123,9 bilhões). A menor
disponibilidade de recursos públicos, em função do quadro fiscal fragilizado da
economia brasileira, afetou a proporção entre os investimentos públicos e privados.

Entre 2010 e 2014, 40,2% dos investimentos eram feitos com recursos
públicos, número que passou para 31,3% entre 2015 e 20193, tendo atingido
27,5% neste último ano, conforme demonstra o Gráfico 7.

3

Disponível
em:
<https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Livro-Azul-daInfraestrutura.pdf>. Acesso em 11/12/2020.
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Gráfico 7 – Evolução dos Investimentos em Infraestrutura (R$ bilhões)
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Fonte: ABDIB - Livro Azul da Infraestrutura: Uma Radiografia dos projetos de infraestrutura no Brasil.
Elaboração: LCA Consultores.

O Gráfico 8 mostra a redução do orçamento do Ministério da Infraestrutura (62,7% entre
2017 e o acumulado até out/2020) e a menor participação no total do orçamento público
destinado ao órgão. Em 2017, o Ministério correspondia a 0,72% do Orçamento Público,
passando para 0,21% em 2020 (até outubro).

Bilhões

Gráfico 8 – Orçamento do Ministério da Infraestrutura
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Fonte: Ministério da Infraestrutura. Elaboração: LCA Consultores.
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Dentre os setores de infraestrutura, destacam-se os investimentos no setor de energia
elétrica, que responderam por 41,5% (R$ 51,4 bilhões) dos investimentos em 2019
(Gráfico 9). O comportamento distinto dos investimentos entre os setores pode ser
explicado pelos compromissos fixados nos contratos de concessão firmados nos últimos
anos – como é o caso do setor de energia elétrica – ou nas próprias características
específicas do setor, como no caso de telecomunicações, que possui elevados
investimentos privados devido à constante inovação tecnológica.

Gráfico 9 – Investimento em infraestrutura (R$ bilhões, por setor)
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Fonte: ABDIB - Livro Azul da Infraestrutura: Uma Radiografia dos projetos de infraestrutura no Brasil.
Elaboração: LCA Consultores.

Em 2020, o investimento em infraestrutura deve ser de R$124,6 bi (1,79% do PIB),
análogo ao do ano de 2019 (R$123,9 bi, ou 1,71% do PIB), reflexo dos impactos da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que reduziu os investimentos previstos.4

Tais volumes de investimento são insuficientes para que o Brasil suba de
patamar no estoque total de infraestrutura. Pelo contrário, assumindo uma taxa
de depreciação média de 3,9%5, temos que o volume de investimento necessário

em 2019 para a reposição do estoque de infraestrutura é de 1,42% do PIB,
ou R$102,91 bilhões, R$ 21 bilhões a menos do que o total investido em infraestrutura

4

Disponível
em:
<https://www.abdib.org.br/2020/09/27/pandemia-tira-r-12-bi-eminvestimentos/>. Acesso em 11/12/2020.
5 Estimativas de depreciação baseada em Frischtak e Mourão (2017) - O estoque de Capital
infraestrutura no Brasil: uma abordagem setorial.
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no país (R$ 123,9 bilhões). Isto é, em 2019, o investimento efetivo foi marginalmente
superior ao investimento necessário para repor a depreciação.
De forma oposta, se o Brasil almeja alcançar níveis de estoque de infraestrutura
necessários para ampliar o desenvolvimento econômico, os investimentos precisam
aumentar de forma drástica. Para que em 20 anos o estoque brasileiro de

infraestrutura equipare-se à média mundial6 (aproximadamente 69% do
PIB) os investimentos têm que saltar de 1,71% do PIB em 2019 para 4,8%7.
Isto é, aumentar de R$ 124,6 bi para R$ 330 bi já em 2020, um aumento de R$ 200 bi
de investimento em infraestrutura.
No Gráfico 10 é possível comparar as duas trajetórias: uma que mantém o patamar atual
de investimento (1,71% do PIB) e outra reflexo do patamar de investimento que leva o
Brasil à equiparação da média mundial (4,8% do PIB).

Gráfico 10 – Projeção do estoque de infraestrutura até 2040
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Fonte: Frischtak e Mourão (2017). Elaboração: LCA Consultores.

Reforça-se que, caso o Brasil mantenha o patamar de investimento de 1,71% do PIB ao
ano, em 2040 o estoque de infraestrutura será reduzido de 36,36% para 32,09%. Vale
destacar que o investimento anual de 4,8% do PIB, necessário para equiparar a

6

Aproximação para a média mundial calculada com base em países selecionados, conforme
Frischtak e Mourão (2017)
7 A Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil considera investimentos em
infraestrutura da ordem de 3,4% do PIB em seu cenário transformador, que eleva a taxa de
crescimento média do PIB para 2,5% ao ano entre 2021 e 2031.
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infraestrutura brasileira à média mundial, é análogo ao que países como Paraguai (5,4%
do PIB), Marrocos (5,0%), Vietnã (4,8%) e Peru (4,1%) têm desempenhado como
trajetória de investimento de longo prazo8, conforme informações do Relatório Global
Infrastructure Outlook de 20179. Apesar de ser uma economia em desenvolvimento, o
Brasil possui uma trajetória de investimento de longo prazo semelhante a países com
economias e infraestruturas já desenvolvidas como França e Canadá (2,5% do PIB).
Nesse contexto, é fundamental que seja promovido um ambiente de negócios favorável
aos investimentos em infraestrutura, para o qual o setor de construção é

estratégico, mas cujos investimentos também se encontram em patamar
inferior ao de outros países em desenvolvimento, como China, Índia,
México, Paraguai e Chile (Gráfico 11). Ressalta-se que essa defasagem está
relacionada aos baixos investimentos em infraestrutura. Caso o Brasil investisse ao
redor de 4,8% do PIB em infraestrutura, os investimentos em construção seriam alçados
para mais de 10% do PIB10.

Gráfico 11 – Investimento em Construção (% PIB)
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Fonte: PPI – Banco Mundial (2017).

8

No relatório do Global Infrastructure Outlook, a taxa de investimento em infraestrutura de
equiparação com países análogos é a taxa que fará o país igualar a performance do seu par com
melhor desempenho, depois de controlado por características observáveis.
9
Global
Infrastructure
Outlook
(2017).
Disponível
em
<
https://cdn.gihub.org/outlook/live/report/Global+Infrastructure+Outlook+reports.zip>. Acesso em
11/02/2021
10 Estimativa considerando a taxa brasileira de investimento em construção de 7% e a diferença
entre os atuais 1,7% do PIB investidos em infraestrutura e a meta de investimento 4,8% do PIB
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Um outro aspecto bastante relevante sobre os investimentos em infraestrutura é a
produtividade do setor. Análises de curto e médio prazo atribuem à combinação entre
as quantidades de capital e trabalho empregados as diferentes quantidades de produto
obtidas no processo produtivo, enquanto em prazos mais longos, o progresso
tecnológico e a melhoria do capital humano podem provocar mudanças na função de
produção setorial, resultando em maior produtividade dadas as mesmas quantidades de
capital e trabalho empregadas.
Segundo a CBIC11, a baixa produtividade do trabalho na construção reduz a eficiência
dos investimentos em infraestrutura. O relatório indica que entre 2005 e 2015 a taxa de
crescimento da produtividade do trabalho na construção decaiu entre 1% e 1,5% ao ano,
resultando em uma produtividade de menos de US$5 (US$ de 2005, não PPP) por hora
trabalhada por pessoa empregada, o que coloca o Brasil entre os países de crescimento
da produtividade na construção abaixo do restante da economia. Desde 2015, esse
cenário se agravou. Dados da FGV12 indicam que a produtividade do trabalho na
Construção caiu em média 2,0% ao ano entre 2015 e 2019.Muitas podem ser as causas
para a queda da produtividade no período, principalmente por se tratar de uma análise
de curto prazo, podendo estar ligada à combinação entre trabalho e capital. Entretanto,
é importante destacar que investimento em máquinas e equipamentos, bem como em
processos produtivos mais modernos e industrializados, tem o condão de aumentar a
produtividade. Atualmente, em função da queda dos investimentos em construção e da
menor disponibilidade de financiamentos, há também uma interrupção dos esforços
para modernização e capacitação, com reflexo sobre a produtividade.
O financiamento das obras de infraestrutura também é ponto chave para o sucesso de
uma agenda que vise acelerar os investimentos no setor. O Gráfico 12 mostra a queda
progressiva do volume de desembolsos do BNDES para infraestrutura (65,2% entre
2014 e 2019) ao mesmo tempo em que o volume de debêntures incentivadas13 cresceu
(604,2% entre 2014 e 2019), superando os desembolsos do BNDES em 2019. Isso
demonstra que, com mecanismos adequados, o setor privado tem o potencial

de aumentar sua capacidade de financiamento, trazendo maiores

11

Relatório do Seminário Novo Ciclo de Investimentos em Infraestrutura e a Transparência na
Construção
Civil.
Disponível
em
<
https://cbic.org.br/wpcontent/uploads/2019/09/Seminario_BNDES_CBIC_25.04.2019.pdf > Acesso em 11/02/2021
12
Disponível
em
<
https://ibre.fgv.br/sites/ibre.fgv.br/files/arquivos/u65/indicador_setorial_de_produtividade_do_tra
balho_-_anual_1995-2019_dez20.xlsx >. Acesso em 11/02/2021
13 Debentures Incentivadas foram criadas pela Lei 12.431/2011.
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oportunidades de investimento14. No entanto, o financiamento de obras de
infraestrutura não prescinde de financiamento público, como os prestados pelo BNDES,
como fonte de recursos, uma vez que para passar de R$ 124,6 bi de investimentos em
infraestrutura para os R$ 330 bilhões necessários ao ano para atingir um estoque de
infraestrutura similar a média de países selecionados, o financiamento público
continuará a ser imprescindível para viabilizar estes investimentos.

Gráfico 12 – Comparativo dos desembolsos do BNDES e de emissão de
debêntures incentivadas
Desembolsos BNDES Infraestrutura
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Fonte: Boletim de Debêntures – outubro de 2020, Ministério da Economia.

O setor de Saneamento é o que mais financia o CAPEX dos projetos com debêntures,
na

proporção

de

64,2%,

seguido

por

Transporte

e

Logística

(43,0%)

e

Telecomunicações (8,4%). As pessoas físicas são as que tem maior participação na
aquisição de debêntures, respondendo individualmente por 29,83% do volume
negociado entre 2012 e outubro de 2020.
Nesse período (2012 – out/2020) foram emitidas 336 debêntures incentivadas, que
beneficiaram 496 projetos de infraestrutura. Existem ainda 640 projetos

esperando emissão de debêntures com um volume de investimento
(CAPEX) associado de R$ 207,5 bilhões. Essa métrica, além de mostrar um
apetite para investimentos por parte do setor privado, revela um aspecto negativo do
ambiente de negócios: a demora para aprovação de projetos de infraestrutura. Segundo

14 Disponível

em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/boletins/boletim-de-debentures-incentivadas/2020/spe-me-boletimdebentures-lei-12-431-out-2020.pdf>. Acesso em 12/12/2020.
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o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Brasil leva mais de 350 dias para
aprovar um projeto de investimento, enquanto países como Estados Unidos levam
menos de 100 dias (Gráfico 13).

Gráfico 13 – Dias necessários para concluir todos os procedimentos de
autorização e aprovação para projetos de infraestrutura (por país)

Fonte: McKinsey Global Institute (2017) e Banco Mundial em Banco Interamericano de Desenvolvimento –
De estruturas a serviços: o caminho para uma melhor infraestrutura na América Latina e no Caribe.

Buscar o aprimoramento jurídico-regulatório que permita a redução desse prazo tem o
potencial de incentivar mais projetos, aumentar a atratividade brasileira para
investidores internacionais e resultar em maior volume de investimentos, de empregos
gerados e de crescimento econômico.
A seção 5 apresenta o comportamento do emprego no setor de Construção Pesada e o
perfil dos trabalhadores responsáveis pelas obras de infraestrutura no Brasil.
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5. Empregos no setor de Construção Pesada
5.1 Evolução e composição do emprego na Construção
Pesada
A redução dos investimentos no setor de infraestrutura resultou em queda significativa
no nível de emprego do segmento de Construção Pesada (infraestrutura e montagem),
que havia atingido a marca de 1,059 milhão de trabalhadores formais em 2013 (Gráfico
14). Em 2018, o segmento observava uma queda de 40,4% no estoque de empregos
formais, o que corresponde a uma redução de 425 mil empregos em 5 anos. No ano de
2019 houve a criação de 78 mil postos de trabalho formal, uma recuperação de 12% no
estoque de emprego, reduzindo a queda em relação a 2013 para 33,0%.

Gráfico 14 – Estoque de empregos formais no setor de Construção Pesada
(infraestrutura e montagem)

Fonte: RAIS/CAGED - MTE. Elaboração LCA Consultores.

Mesmo com a queda do nível de emprego formal, não houve aumento da informalidade
no setor de Construção Pesada, nem no número de trabalhadores por conta própria
(Gráfico 15). Entre 2014 e 2019, houve queda no número de trabalhadores informais
que passaram de 148 mil (11,9% do total de emprego) para 120 mil (13,4% do total de
empregos em 2019). Já os trabalhadores por conta própria passaram de 98 mil para 68
mil, mantendo a participação relativa de 7,5%.
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Gráfico 15 – Composição do emprego na Construção Pesada
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Fonte: RAIS/CAGED - MTE. Elaboração LCA Consultores.

Destaca-se que o setor de Construção Pesada apresenta elevado nível de

formalização de empregos quando comparado com a média brasileira e
com o segmento de Construção Civil (Gráfico 16). Entre 2014 e 2019 a proporção
de empregos formais em relação ao total oscilou entre 80,2% e 79,0% enquanto a taxa
de formalização do emprego no total da economia brasileira oscilou de 50,8% para
45,7%. Já na Construção Civil, observou-se queda acentuada da proporção de
empregos formais, que passaram de 30,5% para 18,5%.

Gráfico 16 – Nível de formalidade na Construção Pesada, Civil e no Brasil
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Fonte: RAIS/CAGED - MTE. PNAD Contínua. Elaboração LCA Consultores.

A seção 5.2 apresenta o perfil e a remuneração dos trabalhadores na Construção
Pesada.
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5.2 Impactos socioeconômicos do emprego na
Construção Pesada
O perfil de trabalhador da Construção Pesada é similar ao dos integrantes do Cadastro
Único, utilizado pelo Governo Federal para distribuição de recursos de políticas sociais,
tais como o Bolsa Família, mas não restrito a ele15. Características como escolaridade;
cor ou raça e idade demonstram os paralelos entre os dois conjuntos de indivíduos,
como apontam os Gráficos 17, 18 e 19.

Gráfico 17 – Distribuição por faixa etária, Trabalhadores da Construção Pesada
vs. CadÚnico (%, 2018)
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Fonte: PNAD Contínua, CadÚnico – MDS. Elaboração: LCA Consultores.

15

Enquanto o critério para integrar o Cadastro Único é uma renda familiar per capita de meio
salário-mínimo ou renda domiciliar de 3 salários-mínimos, o Bolsa Família tem como alvo as
famílias extremamente pobres (renda familiar per capita de até R$ 89) ou pobres (renda familiar
per capita entre R$ 89 e R$ 178).O Bolsa Família é historicamente o principal programa de
assistência social focalizada através da transferência direta de renda e da exigência de
compromissos (frequência escolar e acompanhamentos relacionados à saúde) por parte dos
beneficiários. O objetivo do programa é que as famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza superem essa condição através da transferência de renda no curto prazo e de forma
definitiva através da melhoria do capital humano.
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Gráfico 18 – Distribuição por cor ou raça, Trabalhadores da Construção Pesada
vs. CadÚnico (%, 2018)
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Fonte: PNAD Contínua, CadÚnico – MDS. Elaboração: LCA Consultores.

Gráfico 19 – Curso mais elevado frequentado (completo e incompleto),
Trabalhadores da Construção Pesada vs. CadÚnico (%, 2018)
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Fonte: PNAD Contínua, CadÚnico – MDS. Elaboração: LCA Consultores.

Esta proximidade entre os perfis permite concluir que os trabalhadores da

Construção Pesada fazem parte de grupo de cidadãos em condição de
vulnerabilidade social. Sendo assim, ao se investir na infraestrutura brasileira, estes
cidadãos com perfil vulnerável podem encontrar postos de trabalho no setor de
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Construção Pesada, que tem elevada formalização (79,0% em 2019), permitindo a eles
rendimentos acima da média dos trabalhadores informais, como mostra a Tabela 2. O
trabalhador com carteira assinada do setor de Construção Pesada tem remuneração
média de R$ 2.573,82, 101,2% maior do que o trabalhadores informais no Brasil (R$
1.274,20).

Tabela 2 – Renda Média (2018)
Renda Média

Salários-Mínimos
(2018)

Construção Pesada
(Sem Carteira Assinada)

R$

1.392,20

1,46

Média Brasil
(Sem Carteira Assinada)

R$

1.274,20

1,34

Construção Pesada
(Com Carteira Assinada)

R$

2.573,82

2,70

Média Brasil
(Com Carteira Assinada)

R$

2.858,03

2,96

Fonte: PNAD Contínua (IBGE) para trabalhadores sem Carteira Assinada e RAIS (Min.Economia) para
trabalhadores com carteira assinada. Elaboração: LCA Consultores. Nota: Quantidade de salários-mínimos
calculada a partir do valor estabelecido em 2018 de R$954,00.

Quando comparado com outros setores que empregam trabalhadores com
mesmo perfil da Construção Pesada, nota-se que este é o setor que melhor
remunera os seus funcionários, registrando salário 15,6% acima da média em
2018 (Tabela 3). Para esta análise, foram selecionados estatisticamente 10 setores
econômicos com trabalhadores de perfil similar à Construção Pesada. A metodologia do
modelo estatístico é apresentada no Anexo IV.
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Tabela 3 – Seleção dos 10 setores mais semelhantes com Construção Pesada
(2018)
CNAE
(RAIS)

CNAE
(PNAD)

1

01121

1104

Cultivo de algodão

R$ 2.526,31

11.711

2

01130

1105

Cultivo de cana-de-açúcar

R$ 2.181,88

125.574

3

107

10092

R$ 2.513,31

257.032

4

07294

7002

R$ 4.445,69

12.349

5

01521

1202

R$ 1.746,64

7.976

6

08991

8009

R$ 2.678,48

10.277

7

193

19030

Fabricação e refino do açúcar
Extração de minerais metálicos não
especificados anteriormente
Criação de outros animais de grande
porte não especificados anteriormente
Extração de minerais não metálicos
não especificados anteriormente
Produção de biocombustíveis

R$ 2.680,96

109.473

8

81125

81012

Condomínios prediais

R$ 2.032,53

573.094

9

241

24001

R$ 3.181,00

3.181

10

151

15011

R$ 2.060,87

257.032

42

42000

Fabricação de produtos siderúrgicos
Curtimento e outras preparações de
couro
Construção de obras de
infraestrutura*
Salário Médio dos trabalhadores
dos 10 setores

2.573,82

575.217

Descrição (PNAD)

Salário Médio

Nº de
Vínculos

2.225,70

Fontes: PNAD, RAIS. Elaboração: LCA Consultores. * Construção Pesada.

Adicionalmente, o setor de Construção Pesada está entre os que mais

empenha recursos para remunerar os trabalhadores. Em 2018, a remuneração
de trabalhadores (massa salarial) atingiu 20,21% do faturamento bruto da Construção
Pesada, colocando o setor na 5ª colocação entre 31 setores analisados (Gráfico 20).
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Gráfico 20 – Proporções de Massa Salarial pela Receita Bruta, por Atividade, em
2018

Fonte: PAIC, PIA (IBGE) e RAIS. Elaboração: LCA Consultores.

Ampliar os investimentos em infraestrutura e, consequentemente, no setor
de Construção Pesada, tem reflexos socioeconômicos positivos para o
Brasil, pois permite aos cidadãos com perfil de vulnerabilidade social
encontrem empregos formais, de renda mais elevada - quando comparado
com emprego informal. Isto melhora a qualidade de vida da população
brasileira, ao mesmo tempo em que incentiva o consumo e o crescimento
econômico.
Do ponto de vista do setor público, a formalização dos empregados na Construção
Pesada traz maior previsibilidade quanto à arrecadação de impostos
(notadamente para previdência e FGTS), enquanto a renda média acima dos
trabalhadores informais tende a reduzir a pressão sobre programas sociais, o

que é fundamental em um momento de restrição fiscal do governo, cuja
expectativa é que se mantenha nos próximos anos.
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6. Impactos socioeconômicos dos
investimentos em infraestrutura
Os investimentos em infraestrutura criam diversas externalidades positivas para a
economia. No curto prazo, o aumento da demanda por serviços de construção para
implantação da infraestrutura gera impactos positivos na produção e emprego de outros
setores dos quais serão demandados insumos, criando um encadeamento positivo de
crescimento econômico, que deriva também em uma maior arrecadação de impostos e
aumento da massa salarial.
A LCA identificou no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal (PPI)
pelo menos 33 projetos a serem licitados nos próximos dois anos (ver Anexo I), cujo
montante de investimentos previsto é de R$ 178,6 bilhões. No entanto, o cronograma
de execução destes investimentos é disperso ao longo do tempo nos diferentes projetos.
A ABDIB, por sua vez, avaliou o cronograma de implantação de alguns projetos
previstos no PPI e alguns projetos estaduais e identificou que haveria cerca de R$ 28,0
bilhões de investimentos previstos em 2021 e 2022 no setor de Transporte e Logística
e no de Saneamento. Considerando um horizonte de 05 anos (até 2025) esses
investimentos alcançariam R$ 113,3 bilhões.
Tomando como base os investimentos públicos identificados pela ABDIB para 2021 e
2022, no total de R$ 28 bilhões, e aplicando a Metodologia de Análise de InsumoProduto (Anexo II – Metodologia de Análise Insumo-Produto), identificou-se que podem

ser gerados R$ 40,4 bilhões a mais no PIB, R$ 6,4 bilhões a mais em
impostos e R$ 14,4 bilhões a mais de massa salarial. Também seriam
gerados 943,5 mil empregos, valor que supera o total de empregos formais
criados em 2019, de 644 mil, comprovando que o estímulo à construção e à
infraestrutura tem amplos efeitos socioeconômicos. (Figura 1).
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Figura 1 – Efeitos de curto prazo de R$ 28 bilhões investidos em infraestrutura

Fonte: IBGE – Sistema de Contas Nacionais. Elaboração: LCA Consultores.

Esses efeitos de um choque de investimentos compreendem os efeitos diretos –
aumento da renda, emprego e arrecadação gerados no próprio setor –, os efeitos
indiretos disseminados em outros setores da economia, devido a necessidade de
aquisição de insumos e comercialização de produtos, e os efeitos renda, causado pelo
aumento dos rendimentos das famílias em virtude dos efeitos diretos e indiretos do
choque inicial e que levam a um crescimento do consumo dessas famílias com bens e
serviços nos mais diversos setores da economia.
Considerando os efeitos diretos, indiretos e renda, os investimentos em serviços de
construção têm um multiplicador de 1,44 para o PIB, o que significa que a cada R$ 1
milhão a mais de demanda na construção gera R$ 1,44 milhão a mais de PIB,
decomposto em R$ 468 mil diretamente pelo setor de construção e R$ 976 mil em
efeitos indiretos e renda no restante da economia (Figura 2)16. De forma semelhante,
são gerados 34 novos postos de trabalho, sendo 14 deles no setor de construção e 20
no restante da economia.

16

Principais setores beneficiados são o Comércio (R$ 181 mil), Atividades Imobiliárias (R$ 118
mil) e Intermediação Financeira (R$ 85 mil). Cumpre destacar que esta análise não diferencia o
setor de Construção Civil e o de Construção Pesada.
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Figura 2 – Efeito Multiplicador dos Investimentos em Infraestrutura no Curto
Prazo
Setor de Construção
Efeito Direto

R$ 1 milhão
investido na
produção do
setor de
Construção

Restante da Economia
Efeito Indireto e Renda

R$ 468 mil de
valor adicionado

R$ 976 mil de
valor adicionado

Incremento marginal no
PIB gerado por efeitos
diretos, indiretos e renda

14 ocupações

20 ocupações

Aumento no total de
pessoas ocupadas, ao
longo de um ano

R$ 161 mil
em salários

R$ 352 mil
em salários

Acréscimo de massa
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Fonte: IBGE – Sistema de Contas Nacionais. Elaboração: LCA Consultores. Obs: Valor adicionado é
resultado do investimento (faturamento no setor de construção ou valor de produção) menos o consumo
intermediário (custos) do setor.

Box 1 – Saneamento Básico: internações e afastamentos
São muitos os estudos sobre o impacto socioeconômico da ausência de condições sanitárias
mínimas*. De forma mais direta, enxerga-se o impacto na saúde da população, seus custos e
consequências.
Em 2019, o Sistema Único de Saúde contabilizou 672.367 dias de internações ocasionadas por
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível e outras doenças infecciosas intestinais
que custaram R$ 81 milhões em tratamento. Essas doenças estão associadas à ausência ou
precariedade de saneamento básico. Porém, a maior parte dos trabalhadores não precisa ser
internado para tratar essas doenças, cabendo na maioria das vezes um afastamento das
atividades.
O IBGE, na Pesquisa Nacional de Saúde 2019, constatou que nas 2 últimas semanas anteriores
à pesquisa 1,482 milhão de pessoas deixaram de realizar atividades habituais por problemas
gastrointestinais. Considerando as 52 semanas de um ano, pode-se extrapolar que houve 38,5
milhões de casos de afastamento das atividades habituais em 2019. Com base em um saláriomínimo diário de R$47,52** e um afastamento de apenas um dia, estima-se um custo de R$ 1,83
bilhão em dias não trabalhados por causa de problemas gastrointestinais. Reforça-se que
problemas gastrointestinais estão, em geral, associados a condições sanitárias inadequadas.
* Por exemplo o estudo do Instituto Trata Brasil Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão
do Saneamento Brasileiro 2018. Disponível em http://www.tratabrasil.org.br/estudos/estudositb/itb/beneficios-economicos-e-sociais-da-expansao-do-saneamento-brasileiro
** Considerando 252 dias úteis e 12 meses de salário-mínimo em 2019 de R$988,00
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No longo prazo, além das consequências diretas e indiretas apresentadas acima, outros
efeitos importantes são os impactos da infraestrutura sobre a produtividade e sobre o
PIB. A infraestrutura diminui custos de produção, seja diminuindo custos de logística, de
insumos, fazendo com que mais bens e serviços sejam produzidos para uma dada
quantidade de insumos. Isto é, a infraestrutura aumenta a produtividade dos fatores de
produção. Os aumentos do estoque de infraestrutura geram impactos no PIB, via a
produtividade.
Com um modelo estatístico econométrico de efeitos fixos, é possível estimar essa
relação. Usando os dados em painel do Global Competitiveness Index Report, estimouse as relações de cada um dos índices do relatório com a seguinte equação de
regressão. Os parâmetros estimados indicam que uma variação de 1% no índice de
infraestrutura leva a uma variação de 0,16% no PIB. Isto é, ao investir na infraestrutura,
de modo que o índice mude 1%, leva um aumento de 0,16% no PIB17.
De forma análoga, uma melhora do Brasil nos rankings no quesito de infraestrutura levaria a um
aumento do PIB. O Brasil está colocado na posição 78.

Uma melhora no índice até as

top 20 posições, estaria associada a um aumento de 5,8% do PIB; uma
melhora até as top 10 posições, estaria associada a um aumento de 6,6%
do PIB; uma melhora até as top 5 posições, estaria associada a um
aumento de 7,1% do PIB, que acrescentaria mais do que o PIB do estado do Rio
Grande do Sul, 4ª maior economia estadual do Brasil em 2018 (Anexo III).
Outra forma de se observar os benefícios dos investimentos em infraestrutura é através
da melhoria da qualidade de vida da população. De forma meramente ilustrativa, é
possível identificar os efeitos específicos dos investimentos em Saneamento Básico.
Problemas gastrointestinais foram responsáveis por cerca de 38,5 milhões de
afastamentos em 2019, gerando R$ 1,83 bilhão de salários pagos por dias sem trabalho,
conforme Box 1.
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Resultados corroboram com estudos de impacto da infraestrutura. Calderón, Moral, Benito e
Servén (2010) estimam uma elasticidade de 0,10 de investimento em infraestrutura no PIB
(https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5682). Palei (2015) estima a influência
de infraestrutura em competitividade, usando os índices do Global Competitiveness Report,
chegando a uma elasticidade de 0,05 (https://core.ac.uk/download/pdf/82772001.pdf). Já
Esfahani e Ramírez (2003) estimam um modelo estrutural para mostrar que infraestrutura
contribuí de forma substancial para o PIB, chegando a valores que variam de 0,9 a 0,15 para
elasticidade de telefones e capacidade de geração de eletricidade no PIB
(http://www.econ.upf.edu/~ciccone/esfahani.pdf).
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Assim, ressalta-se a importância de avançarmos em uma agenda de estímulo ao setor
de Construção Pesada e infraestrutura, como forma de superarmos as barreiras ao
desenvolvimento econômico e social.

Considerações Finais
O Brasil enfrenta uma conjuntura econômica adversa desde a recessão econômica de
2015 e 2016, que levou a uma queda do PIB de 6,7% – a maior já registrada na história.
Nos anos seguintes (2017 – 2019), houve crescimento de 4,6% insuficiente para
recuperar a queda observada. Em 2020, a LCA projeta nova retração de 4,3% do PIB,
resultante da crise de saúde pública em função do novo coronavírus (COVID -19). Como
resultado, a taxa de investimento da economia caiu de 20,9% em 2013 para projetados
15,5% em 2020.
Os investimentos em infraestrutura foram impactados por essa conjuntura adversa,
caindo 31,3% entre 2014 e 2019. Os investimentos públicos que responderam entre
2012 e 2014 por 40,2%, caíram para 31,3% entre 2015 e 2019, tendo atingido 27,5%
neste último ano. Esta queda é resultado da deterioração do quadro fiscal brasileiro, que
levou a redução do orçamento do ministério da infraestrutura (62,7%) e um aumento da
dívida pública de 56,6% em 2014 para 96,9% em 2020 (projetado).
Este cenário impõe dificuldades para aumento do estoque de infraestrutura brasileiro,
que foi estimado pelo Ministério da Economia em 36,2% do PIB, abaixo da média de
países selecionados (69,0% do PIB). O patamar atual de investimento em infraestrutura,
de cerca de R$ 123,9 bilhões (1,7% do PIB) em 2019 é insuficiente para reverter este
quadro, pois, considerando-se uma taxa de depreciação média de 3,9%, até 2040
haveria redução do estoque para 32,09% do PIB. Seriam necessários investimentos de
4,8% do PIB para que o Brasil alcance a média mundial em 2040, isso significa investir
cerca de R$ 330 bilhões já em 2020, aumento de cerca de R$ 200 bilhões em relação
ao patamar atual.
O financiamento dos projetos é parte fundamental de uma estratégia que vise aumentar
os investimentos no país. Os desembolsos do BNDES para infraestrutura caíram 65,2%
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entre 2014 e 2019. Ao mesmo tempo, o volume de Debêntures incentivadas cresceu
604,2%, superando os desembolsos do BNDES em 2019. Isso demonstra que com
instrumentos adequados, o setor privado tem condições de suprir parte do
financiamento que, no Brasil, é historicamente realizado pelo setor público. Em outubro
de 2020 havia 640 projetos esperando emissão de debêntures com um volume de
investimentos (CAPEX) associado de R$ 207,5 bilhões, o que demonstra o apetite do
setor privado para investimentos em infraestrutura. Ainda assim, cumpre destacar que
o financiamento público é e continuará sendo imprescindível para viabilizar o volume de
investimentos necessários para elevar o estoque de infraestrutura brasileiro.
O emprego no setor de Construção Pesada, envolvido diretamente na implantação das
obras de infraestrutura sofreu com a redução dos investimentos, registrando queda de
40,4% no estoque de empregos formais entre 2013 e 2018. No ano de 2019, houve
recuperação de 12% no estoque de emprego, reduzindo a queda em relação a 2013
para 33,0%.
A Construção Pesada é um setor com alta formalização (79,0%, frente a 45,9% na
média brasileira e 18,5% na Construção Civil), ou seja, de empregados com carteira
assinada, cuja remuneração é 101,2% maior do que a média nacional dos trabalhadores
informais e 15,6% acima de outros setores que empregam trabalhadores do mesmo
perfil. Desta forma, caso estes trabalhadores não estejam empregados na Construção
Pesada, poderia haver maior adesão aos programas sociais do Governo Federal18,
pressionando ainda mais as contas públicas e com perda de qualidade de vida da
população. De forma oposta, aumentar a empregabilidade no setor de Construção
Pesada por meio de investimentos em infraestrutura pode ser uma porta de saída para
parte da população que atualmente recebe recursos de programas sociais, com
aumento de sua remuneração, além de auferir outros direitos previstos pela legislação
trabalhista para os postos de trabalho com carteira assinada.
Além do relevante papel no mercado de trabalho, os investimentos em infraestrutura
podem beneficiar toda a economia através dos efeitos multiplicadores e de ganhos de
produtividade e competitividade. Esses efeitos socioeconômicos de mais investimentos
em infraestrutura podem ser decompostos em efeitos de curto e longo prazo.

18

O perfil dos trabalhadores do setor de Construção Pesada é semelhante ao da população que
integra o Cadastro Único e o Bolsa Família, isto é, em maior situação de vulnerabilidade em
função de características como idade, escolaridade e cor ou raça.
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No curto prazo, os investimentos levam ao aumento da demanda por serviços de
construção, que por sua vez demanda insumos de outros segmentos econômicos,
criando um encadeamento que leva ao aumento do PIB. A ABDIB estimou que haveria
investimentos de R$ 28,0 bilhões previstos para 2021 e 2022 em projetos estaduais e
federais de transporte/logística e saneamento. A LCA estima que esses investimentos
podem gerar R$ 40,4 bilhões a mais no PIB, 943,5 mil empregos (mais do que a criação
total de empregos formais em todo o país no ano de 2019), R$ 6,4 bilhões de impostos
e R$ 14,4 bilhões a mais de massa salarial. Ou seja, o efeito multiplicador dos
investimentos é de R$1,44 a mais para cada um real investido.
Estimativas da LCA indicam que no médio e longo prazo, caso o Brasil alcance a mesma
pontuação que os países localizados nas 5 primeiras colocações do Global
Competitiviness Index – GCI poderia haver um incremento de até 7,1% no PIB, maior
do que o PIB do estado do Rio Grande do Sul, 4ª maior economia estadual do Brasil em
2018 (Anexo III).
Diante de todo o exposto, é possível concluir que o setor de infraestrutura é estratégico,
não só para a retomada sustentada do crescimento econômico como também para
capacitar o Brasil com recursos essenciais para ganhos de produtividade, aumentando
a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. Internamente,
constata-se que os investimentos em infraestrutura beneficiam uma parcela mais
vulnerável da população através de empregos de melhor qualidade.
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Anexo I – Projetos de PPI do Governo
Federal
Tabela 4 - Rodovias
Rodovia

Trecho

BR 163/230

De Sinop/MT a
Mirituba/PA
De Viana/ES
até a divisa
BR ES/MG e Belo
381/262
Horizonte/MG a
Gov.
Valadares/MG
Diversas
BR rodovias do
470/282/153
Centro-Leste
e SC-412
de SC
Ribeirão
BR Cascalheira/MT
158/155
a Redenção/PA
Concessão de
BR rodovias
153/158/163 integradas no
PR
AL, BA, CE,
Concessão
DF, GO, MT,
de 12
MG, PB, PE,
Trechos
RN, RS, RO,
rodoviários
em 13 UFs
SC, SE
De Juiz de
BR Fora/MG ao
040/495
Rio de
Janeiro/RJ
Do Rio de
BR Janeiro/RJ a
116/101
São Paulo/SP
Do Rio de
BR Janeiro/RJ a
116/493
Além
Paraíba/MG
BR 153/080/414

Do Gurupi/TO
a Anápolis/GO

Extensão

Modelo

Prazo

CAPEX

970 km

Concessão
Comum

10
anos

R$ 1,89
bilhões

Tipo de
Etapa
Licitação
Ativo
Ativo
Acórdão
2o tri/2021
Existente
TCU

687 km

Concessão
Comum

30
anos

R$ 7,73
bilhões

Ativo
Acórdão
2o tri/2021
Existente
TCU

502 km

Concessão
Comum

35
anos

R$ 8
bilhões

Ativo
Estudos 1o tri/2022
Existente

1135 km

Concessão
Comum

30
anos

4114 km

Concessão
Não
Comum
definido

R$ 42
bilhões

Ativo
Estudos 1o tri/2022
Existente

5348 km

Concessão
Comum

30
anos

R$ 8
bilhões

Ativo
3o tri/2022
Estudos
Existente
(estimado)

211 km

Concessão
Comum

30
anos

R$ 3,1
bilhões

Ativo
Estudos 2o tri/2022
Existente

625 km

Concessão
Comum

30
anos

R$ 15
bilhões

Ativo
Consulta
2o tri/2021
Existente Pública

711 km

Concessão
Comum

30
anos

R$ 8,9
bilhões

Ativo
Estudos 1o tri/2022
Existente

850 km

Concessão
Comum

35
anos

R$ 8,5
bilhões

Ativo
Acórdão
2o tri/2021
Existente
TCU

R$ 4
Ativo
bilhões
Estudos 4o tri/2022
Existente
(estimados)

Fontes: PPI Governo Federal e ABDIB – Livro Azul da Infraestrutura.
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Tabela 5 - Ferrovias
Ferrovia

Trecho

EF-354
Ferrovia de
De Mara
Rosa/GO a
Integração
CentroÁgua Boa/MT
oeste
EFC Estrada de De Carajás/PA
Ferro
a São Luís/MA
Carajás
EFVM Estrada de
De Belo
Ferro
Horizonte/MG
a Vila
Vitória a
Minas
Velha/ES
Gerais
MRS
Logística
S.A.
Rumo
Malha
Paulista
S.A.
EF-170
De Rurópolis
MT/PA ao Porto de
Ferrogrão
Miritituba/PA
EF-334/BA
- Ferrovia
De Ilhéus/BA a
de
Integração
Caetité/BA
Oeste Leste

Extensão

Modelo

CAPEX

Tipo de
Ativo

Etapa

383 km

Concessão
Comum

R$2,73
bilhões

Ativo
Novo

Estudos

892 km

Concessão
Comum

R$8,22
bilhões

Ativo
Existente

Estudos

895 km

Concessão
Comum

R$8,81
bilhões

Ativo
Existente

TCU

Concessão
Comum

R$16,77
bilhões

Ativo
Novo

Consulta
Pública

Concessão
Comum

R$5,77
bilhões

933 km

Concessão
Comum

R$21,5
bilhões

537 km

Concessão
Comum

R$ 3,3
bilhões

Licitação

Termo
Aditivo

30 anos

Ativo
Novo

Acórdão
do TCU

69 anos

Ativo
Existente

Acórdão
do TCU

35 anos

Fontes: PPI Governo Federal e ABDIB – Livro Azul da Infraestrutura.
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Tabela 6 – Aeroportos
Rodada de
Concessão

Aeroporto

Modelo

Demanda

Outorga
Mínima

CAPEX

Etapa

BLOCO SUL:
CWB/Curitiba,
IGU/Foz do
Iguaçu,
LBD/Londrina,
JOI/Joinville,
BFH/Curitiba,
PET/Pelotas,
URG/Uruguaiana,
BGX/Bagé
BLOCO NORTE
Bloco Sul: R$
6ª Rodada de
516.278.067,20/
I:MAO/Manaus,
Concessões
PVH/Porto Velho,
Bloco Central:
R$
Aeroportuárias
Concessão 24,3 milhões de
Acórdão
6,72
RBR/Rio Branco,
R$
- Blocos Sul,
Comum
passageiros/ano
do TCU
49.696.447,47/ milhões
BVB/Boa Vista,
Norte I e
CZS/Cruzeiro do
Bloco Norte: R$
Central
Sul,
43.736.988,96
TBT/Tabatinga,
TFF/Tefé
BLOCO
CENTRAL:
GYN/Goiânia,
SLZ/São Luís,
THE/Teresina,
PMW/Palmas,
PNZ/Petrolina,
IMP/Imperatriz

Licitação

30 anos

Fontes: PPI Governo Federal e ABDIB – Livro Azul da Infraestrutura.

Tabela 7 – Portos
Local

Órgãos
Envolvidos

CAPEX

Praz
o

Modelo

Capaci
dade

Etap
a

Licitaç
ão

Vitória/ES (Porto
de Vitória)

ANTAQ,
Minfra, ME,
SPPI e
BNDES

R$2,2
bilhões

35
anos

Desestati
zação

6,5
milhões
ton/ano

Estud
os

4o
tri/202
1

Santos/SP

CODESP,
SNPTA,
MINFRA,
ANTAQ,
SPPI,
BNDES

R$ 265
milhões

25
anos

Arrendam
ento

131,2 Acórd
2o
milhões ão do tri/202
1
ton/ano TCU

Porto
Organiza
do de São São Sebastião/SP
Sebastião
/SP

SNPTA/Minfr
a, SPPI,
ANTAQ,
BNDES

R$575
milhões

35
anos

Desestati
zação

47
milhões
ton/ano

IQI03 Porto de
Itaqui/MA

São Luís/MA

MINFRA,
ANTAQ,
EPL, MME,
ANP e SPPI

R$106
milhões

25
anos

Arrendam
ento

São Luís/MA

MINFRA,
ANTAQ,
EPL, MME,
ANP e SPPI

R$177
milhões

20
anos

Arrendam
ento

Companhi
a Docas
do
Espírito
Santo CODESA
Porto de
Santos/S
P - STS8

IQI12 Porto de
Itaqui/MA

78.722
m³/ano

Estud
os

3o
tri/202
2

Edital

1o
tri/202
1

Edital

2o
tri/202
1
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CAPEX

Praz
o

Modelo

Capaci
dade

Etap
a

Licitaç
ão

R$178
milhões

20
anos

Arrendam
ento

78.722
m³/ano

Edital

2o
tri/202
1

Areia Branca/RN

MINFRA,
ANTAQ, EPL
e SPPI

R$162
milhões

25
anos

Arrendam 150.000
t/ano
ento

Cons
ulta
Públi
ca

4o
tri/202
1

Maceió/AL

MINFRA,
ANTAQ, EPL
e SPPI

R$12
milhões

25
anos

Arrendam
ento

3.321
m³/ano

Licita
ção

dez/20

Maceió/AL

MINFRA,
ANTAQ, EPL
e SPPI

R$30
milhões

25
anos

Arrendam
ento

18.286
m³/ano

Estud
os

1o
tri/202
2

Maceió/AL

MINFRA,
ANTAQ, EPL
e SPPI

R$55
milhões

25
anos

Acórd
3o
Arrendam 180.000
ão do tri/202
t/ano
ento
TCU
1

Santana/AP

ANTAQ,
MTPA, EPL,
CDSA

em
estudo

25
anos

Arrendam
ento

em
estudo

Estud
os

Fortaleza/CE

MINFRA,
ANTAQ, EPL
e SPPI

R$56
milhões

25
anos

Arrendam
ento

900 mil
ton/ano

Acórd
2o
ão do tri/202
TCU
1

Vila do Conde/PA

ANTAQ,
MINFRA,
EPL, SPPI

R$ 423
milhões

25
anos

área de
Arrendam
162.856
ento
m²

Cons
ulta
Públi
ca

4o
tri/202
1

Paranaguá/PR

MINFRA,
ANTAQ, EPL
e PPI

R$20
milhões

10
anos

Arrendam
ento

12.000
t/ano

Estud
os

1o
tri/202
2

Paranaguá/PR

SNPTA/Minfr
a ANTAQ,
EPL, APPA

R$150
milhões

35
anos

Arrendam
ento

65.602
t/ano

Licita
ção

1o
tri/202
2

Local
IQI13 Porto de
Itaqui/MA
TERSAB
–
Arrendam
ento de
Terminal
Salineiro
de Areia
Branca/R
N
MAC11 Porto de
Maceió/A
L
MAC12 Porto de
Maceió/A
L
MAC13 Porto de
Maceió/A
L
MCP01 Porto de
Santana/
AP
MUC01 Porto de
Mucuripe/
CE
VDC10 Terminal
de
granéis
líquidos e
sólidos
PAR32 Porto de
Paranagu
á/PR
PAR50 Porto de
Paranagu
á/PR

São Luís/MA

Órgãos
Envolvidos
MINFRA,
ANTAQ,
EPL, MME,
ANP e SPPI

Fontes: PPI Governo Federal e ABDIB – Livro Azul da Infraestrutura.
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Anexo II – Metodologia de Análise InsumoProduto
A Metodologia de Análise Insumo-Produto permite compreender as relações existentes
entre os diversos setores da economia e, consequentemente, possibilita a estimação de
efeitos gerados por um choque de demanda em determinado setor econômico.
Por meio da Matriz de Insumo-Produto divulgada pelo IBGE com referência ao ano de
2015, elaborada a partir das Tabelas de Recursos e Usos do Sistema de Contas
Nacionais, são calculados multiplicadores para estimar os impactos gerados por um
choque de demanda em determinado setor, em termos de valor adicionado, ocupação
por um ano (postos de trabalho), impostos e massa salarial nesse mesmo setor.
Para a realização desse cálculo se assume que o choque de demanda – aumento ou
diminuição na demanda por determinado bem – pode ser traduzido em uma alteração
na quantidade produzida, expressa em valores. Assumindo que valor adicionado,
ocupações, impostos e massa salarial podem ser expressos em proporções fixas do
valor de produção, calcula-se os multiplicadores por meio dos quais uma variação da
produção se traduz em efeitos sobre essas variáveis.
Outro atributo da Análise Insumo-Produto é permitir estimar os efeitos na variação que
a produção de bem ou serviço de um determinado setor da economia gera em outros
setores. Isso é feito por meio da matriz de coeficientes técnicos intersetoriais, que
aponta a quantidade de bens de cada setor necessárias para produzir uma unidade a
mais de um bem ou serviço de determinado setor. A partir dessa informação estima-se
o impacto que um choque de demanda em um setor gera em cada um dos outros setores
da economia, ou seja, apura-se os efeitos indiretos da variação da produção em um
setor.
Por fim, a aplicação dessa metodologia permite estimar o efeito que o acréscimo de
renda da população gera sobre o consumo de bens e serviços em cada setor da
economia, o que é conhecido por efeito renda.
Uma limitação dessa metodologia é que ela assume preços relativos constantes, uma
vez que a magnitude dos coeficientes intersetoriais é fixa, independentemente da
variação inicial da produção, isto é, da magnitude do choque de demanda. Por outro
lado, a metodologia tem o mérito de conseguir capturar as infinitas iterações existentes
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no ciclo econômico – aumento da produção em um setor, que levam a efeitos diretos
(sobre valor adicionado, ocupações, impostos e massa salarial) no mesmo setor e a
efeitos indiretos sobre o aumento da produção em outros setores e sobre a renda; a
variação da produção em cada setor indiretamente impactado também leva a aumento
do valor adicionado, das ocupações, dos impostos e da massa salarial do setor; e o
aumento da renda leva ao aumento do consumo de bens e serviços em todos os setores,
também gerando efeitos diretos e indiretos em cada um deles.
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Anexo III – Metodologia Econométrica de
Efeitos Fixos
Para estimar os efeitos de uma variação no índice de infraestrutura do Global
Competitiveness Index (GCI) sobre o Produto Interno Bruto (PIB), foi usado o modelo
de efeitos fixos, dado a estrutura dos dados em painel. O modelo assume que
características dos países não observáveis são fixas dentro da janela de tempo
analisada, o que permite a estimação do parâmetro de interesse. Isto é, uma regressão
linear:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + 𝑀𝑧𝑖𝑡 + 𝜇𝑖+𝜀𝑖𝑡
onde, para cada país i no ano t, 𝑦𝑖𝑡 é o PIB (em log), 𝑥𝑖𝑡 é o índice de infraestrutura (em log), 𝑧𝑖𝑡
é um vetor de características observáveis dos países (em log), 𝜇𝑖 são características especificas
de países fixas ao longo do tempo e 𝜀𝑖𝑡 é um erro idiossincrático. O parâmetro de interesse é 𝛽1,
que mede o efeito de uma variação percentual do índice de infraestrutura no PIB. A base de

dados utilizada é proveniente do Fórum Econômico Mundial e contempla informações
de 137 países ao longo dos anos de 2017 a 2019.
O modelo de efeitos fixos forneceu estimativas de 0,1676 para 𝛽1. Intuitivamente, essa
estimativa indica que a variação de 1% no indicador de infraestrutura está relacionada
com uma variação de 0,1676% do PIB, em média.
Para avaliar a variação do PIB associada a uma melhora da posição no ranking do índice
de infraestrutura da GCI, usou-se os valores observados de escore do índice de
infraestrutura. Em 2019, o Brasil obteve um escore de 65,45. A média dos cinco países
com melhor colocação no índice é 93,63. Assim, se o Brasil desenvolvesse sua
infraestrutura de modo que seu índice alcance essa média, a variação no índice seria
de 43%, em média, e a variação do PIB resultante seria de até 7,2%.
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Anexo IV – Metodologia para comparação
entre trabalhadores da Construção Pesada e
de outros setores
Esta análise busca identificar em que outros setores da economia o trabalhador da
Construção Pesada se enquadraria. Para isso, utilizou-se as características observáveis
(idade, sexo, cor e escolaridade) do trabalhador do setor de Construção Pesada em
comparação com as mesmas características dos trabalhadores do restante da
economia. Para tanto, aplicou-se o modelo de regressão linear de escolha discreta, o
Logit.
Inicialmente, utilizou-se os microdados da PNAD Contínua do 4º trimestre de 2018 para
identificar as características observáveis dos trabalhadores do setor de Construção
Pesada, tais como idade, sexo, cor e escolaridade. Foram considerados como
Construção Pesada os trabalhadores que declararam exercer trabalho na classificação
42000 da CNAE 2.0 - Domiciliar (Construção de obras de infraestrutura), usualmente
utilizada pela LCA para identificação deste setor.
Em seguida, dadas aquelas características observáveis, estimou-se o modelo de
regressão linear de escolha discreta – Logit – para atribuir a probabilidade de que cada
trabalhador com carteira assinada identificado na PNAD Contínua fosse empregado no
setor de Construção Pesada. Então, calculou-se a média da probabilidade dos
indivíduos ocupados em cada uma das CNAEs, de forma a obter-se uma probabilidade
média por CNAE de que o trabalhador fosse do setor de Construção Pesada. Essa
média foi utilizada como medida de similaridade entre o perfil do trabalhador em cada
um dos setores da economia e o perfil do trabalhador do setor de Construção Pesada.
Para os 10 setores com mais similaridade, foram obtidos o número de vínculos
trabalhistas e a média salarial, pela RAIS 2018. A comparação da média salarial do
trabalhador da Construção Pesada em relação à média ponderada pelo número de
vínculos dos 10 setores que possuem perfil de trabalhador mais semelhante ao da
Construção Pesada, permite concluir que a média salarial dos trabalhadores do setor
de Construção Pesada é superior à dos demais setores em R$348,12 (15,6%).
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