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Crescimento: O multiplicador econômico do 
investimento público pode ser grande quando 
comparado ao multiplicador de consumo do 
governo, especialmente em países com baixo 
capital e baixa abertura comercial, o que é o 
caso de muitos países em LCR 

Evidence from European Countries. Source: Izquierdo, A. et al. 
(2019). Is the Public Investment Multiplier Higher in Developing 
Countries? An Empirical Investigation. NBER.

Efeito do Investimento Público no PIB 
Avaliado em baixa taxa de estoque inicial de capital 

público para PIB

1

2

3

4

5

6

7

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

In
fr

as
tr

u
ct

u
re

 Q
u

al
it

y 
In

d
ex

Global Competitiveness Index

Qualidade de Infraestrutura vs Competitividade

Source: World Economic Forum (2017). Perception-based 
infrastructure index.

Estoque de Infraestrutura vs Desigualdade de Renda

Source: Calderón, C. and L. Servén (2004) “The effects of 

Infrastructure Development on Growth and Income Distribution”

A infraestrutura rodoviária é essencial para crescimento econômico, equidade e 
competitividade

Equidade: As evidências mostram que 
a desigualdade — coeficientes Gini e 
renda — diminui com o estoque de 
infraestrutura e com a qualidade dos 
serviços de infraestrutura

Competitividade: A qualidade da 
infraestrutura reduz o custo logístico 
e melhora a confiabilidade dos 
serviços de fornecimento de energia, 
telecomunicações e transporte 



Principais desafios da Infraestrutura Rodoviária no mundo em desenvolvimento

✓ De pessoas perdem a vida todo
ano em sinistros de trânsito

(equivalente pop Timor Leste)
✓ E mais 50 milhões são feridas

Taxas de mortes em estradas por 
100,000 pessoas

1.35 
milhões

Source: Global Status Report On Road Safety, 2018

Vulnerabilidade climática das 
rodovias

10.5%

18%Percentual em LAC 



900 milhões de pessoas nas áreas rurais ainda sem acesso a serviços e a 
oportunidades

Source:  https://rai.azavea.com/

https://rai.azavea.com/


COMO MELHORAR A GESTAO RODOVIARIA - SUMÁRIO

i. Gestão da rede pavimentada

i. Olhando para trás: a experiência CREMA 

ii. Olhando para frente: Programas de Rodovias Resilientes - PRIMP 
manutenção e investimentos proativos e resilientes

ii. Gestão da rede não-pavimentada

i. Olhando para trás: experiências relevantes no Brasil (Bahia e Tocantins)

ii. Olhando para frente: estudo “Pavimentar ou Não Pavimentar”

iii. Apoio do Banco para a construção de programas de manutenção: 
garantias para investimentos do setor privado 



GESTÃO DA REDE 
PAVIMENTADA
• i. Olhando para trás: a experiência 

CREMA

• ii. Olhando para a frente: a 
manutenção proativa e resiliente



Experiência CREMA (anos 2000)

✓Problemas históricos de falta de 
manutenção no final dos anos 1990;

✓Pavimentos no final da vida útil;

✓ Indústria da construção focada em grandes
obras;

✓Administração lenta para se adaptar às
necessidades de manutenção;

✓Falta de planejamento e garantias
de pagamento;

✓Empresas sem capacidade e 
comprometimento.

✓Redução da burocracia;

✓Maior compromisso do Governo;

✓Maior responsabilidades para o setor privado;

✓Primeiros pilotos início anos 2000, 2.550km 
(DAER/RS) e 5.160km (DNER);

✓Lotes de 500 – 600km, contratos de 5 anos;

✓Sucesso nas Rodovias Federais do DNIT (mais
de 30-mil km) em vários Estados (MT, MS, SC, 
RS, PR, PA, CE, MA, AC, RO, PI, BA, TO, GO).

1
Contexto da Malha Viária
Brasileira na intro da abordagem

2
Solução: Contratos CREMA, introduzida
pelo Banco Mundial en 1999



Experiência CREMA (anos 2000)

✓Padronização dos Projetos e Licitações e 
Projetos executivos elaborados pelas empresas
contratadas;

✓Pagamentos vinculados aos resultados e melhor
controle de qualidade das intervenções;

✓Racionalização dos procedimentos e redução
nas disputas judiciais;

➢Redução de 15 - 35% de custo total para um 
resultado equivalente ou melhor

➢Graças a transferencia de responsabilidad da 
gestao, permitiu o melhoramento da 
customização das soluções e melhora na
practica da conservação rodoviaria

✓Projetos com customização ainda não optimizada;

✓Concentração dos investimentos (frontloading) nos 2 ou 
3 primeiros anos do contrato: risco de abandono de 
contratos após reabilitação; e desfasagem no tempo 
entre o pagamento das obras e a rendição de serviço da 
rodovia para o usuário.  

✓Outros novos desafios:

✓ Não consideração especifica da agenda de cambio 
climático;

✓ Programa focado apenas no revestimento, sem levar em 
consideração as demandas ambientais, sociais e climáticas;

✓ Falta de investimento em segurança viária e aumento de 
capacidade institucional.

➢Necessário um novo approach.

1 2Entre 2000-2010. Melhora
nos resultados alcançados

Entre 2010-2020. Os limites de um 
modelo ademais deturpado



Desafios atuais da Manutenção de Rodovias no Brasil:
a história se repete

“Definição de uma Política a longo prazo para Preservação de Rodovias e
Conseguir recursos e melhorar a eficiência da Manutenção Rodoviária".

Falta de atenção 
para a Manutenção

Alocações 
orçamentárias 

são insuficiente 
para garantir a 

Manutenção para 
toda a malha

Vulnerabilidade à 
eventos climáticos 

extremos

Falta de manutenção 
constante leva a ter 
maiores danos na 
infraestrutura por 

eventos cada vez mais 
frequentes, com 
interrupções de 

circulação e maiores 
gastos

Insuficiente foco no 
planejamento ao

longo plazo

Rodovias 
encontram-se 

esporadicamente 
sem manutenção 

aumentando a 
necessidade de 
intervenções de 

caráter emergênciais 
mais onerosas

Aumento de gastos com 
manutenção de veículos

(devido à falta de 
integração com outros 

modos)

+ 28,5%, em média.
+ 91,5% nos pavimentos em 

péssimo estado.
+ 931,8 bi litros de consumo 

de diesel.
+ 2,46 mi ton de emissões 

de CO2 (2019).

Problemas de 
segurança viária e 
acidentes (Brasil)

69.206 (acidentes)
R$ 9,73 (bilhões)

5.269 (vidas)
76.525 (pessoas 

feridas)

Rodovias Federais (2018)



Experiência do TOCANTINS

✓Maior atenção com Faixa de Domínio e aspectos
ambientais;

✓Catálogo de soluções de manutenção delgadas e leves –
optimização de soluções aplicadas;

✓Foco na preservação e aumento da vida útil dos 
pavimentos;

✓Aplicação da metodologia iRAP;

✓Sinalização em 480 km de rodovias estaduais e aquisição
de balanças e tablets para a Polícia Rodoviária Estadual.

✓2,250 km

reabilitados

Malha
pavimentada

estadual
~ 
𝟏

𝟐

Da meta original

150%



Experiência CREMA na BAHIA
PREMAR 1 e 2 (estudo IFC 2018)

• Antes dos PREMAR, a malha baiana enfrentava
sérias dificuldades:

✓ Falta de recursos para a manutenção das rodovias;

✓ Rodovias com problemas de buracos, drenagem, falta de 
sinalização, queda de barreiras;

✓ Recursos disponíveis apenas para construção e 
restauração.

• A PPP do Feijão é um exemplo de inovação 
introduzido no PREMAR 2, que resultou da 
necessidade de:

✓Aumentar os prazos contratuais para adequar o 
ciclo de vida das soluções de reabilitação

✓Aumentar a participação privada e transferir 
maiores responsabilidades a este setor

✓Apoio do IFC na estruturação da PPP

• A experiência dos PREMAR 1 e 2 trouxe 
importantes lições que alimentaram o PRIMP:

✓Necessidade de incluir ações específicas para garantir a 
resiliência climática da rede;

✓Melhorar os indicadores de segurança viária e 
contornos/travessias urbanas;

✓ Transferir maior responsabilidade e riscos para o setor 
privado (empreiteiras);

✓Análise multicritério para seleção de rodovias 
vulneráveis e de alto impacto social.

• A aplicação dos CREMA (PREMAR 1 e 2) levou a 
uma melhora significativa:

✓ Criação de um Fundo 
de Manutenção

Rodoviária

✓ Criação SGP

✓ Conselho Segurança 
Viária – Agência Líder

✓4,000 km no 
PREMAR 2

✓1500 km no 
PREMAR 1

✓570 km PPP

✓ Optimização de 
soluções – catálogo



Operação do Banco Mundial no PANAMÁ: Primeira Garantia – Projeto da Panamericana 
Leste (Projeto CPE)

Estado do Projeto:

✓ O Ministério das Obras Públicas do Panamá com o acompanhamento do Banco 
(IFC, por meio de mandato específico e do WB, por meio do programa de 
garantia) está realizando os estudos de pré-viabilidade.

✓ Estudos de pre-viabilidade para 1400 km adicionais por parte do IFC e preparação 
das licitações das transações 

➢ Programa Panamá (CPE)
✓Construido a partir da experiência da Bahia;
✓Apoio do World Bank para implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas;
✓Garantias para implementação das PPP's – US$ 100 milhões para 3 programas de garantías; investimento total > US$ 
200 milhões por garantia. Apalancando 7 vezes o valor das garantias. 
✓Apoio institucional – US$ 10 milhões (treinamento, desenvolvimento e estruturação do programa de PPP’s).

➢ Criação de um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SAGAS).
➢ Contrato CREMA de um trecho de rodovia de 250 km:

✓Financiado pelo setor privado por um período de 10/12 anos.
✓Pagamentos iniciados no final da fase de reabilitação (2 anos) e ao longo do contrato, com base no atendimento de 
resultados e desempenho.
✓Garantias do Banco Mundial para cubrir obrigações de pagamento de fundos das entidades públicas (garantia de 
pagamento).



GESTÃO DA REDE 
PAVIMENTADA
• i. Olhando para trás: a experiência CREMA

• ii. Olhando pela frente: a metodologia de 
Manutenção e Investimento Proativos e 
Resilientes



Manutenção "Proativa e Resiliente"

• CREMA – Contratos de 
Reabilitação e Manutenção:

• PRIMP – Programa Resiliente
de Investimento e 
Manutenção Proativa:

✓ Deturpação do Modelo: 
utilização de Contratos por 
empreitada e medições
unitárias;

✓ Duração de 5 anos e 
progressivamente menos (3 ou 2 
anos);

✓ 80-90% desembolsos nos 3 
primeiros anos.

✓ Tendencia a ainda
superdimensionar as soluções
técnicas definidas a minima pelo
setor publico – falta de 
optimização com maior gasto
como resultado;

✓ Falta de recursos para atender a 
totalidade da Rede;

✓ Contratos OPBRC – Preço Global

✓ Duração dos contratos atrelada a ciclos de 
vida (8 - 15 anos);

✓ Desembolsos regulares ao longo do 
contrato.

✓ Opção de fazer Contratos com Garantias
para trazer mais investimentos privados e 
melhores condicoes

✓ Metodología de Priorização de rodovias
(por necessidades climáticas, estado de 
conserva – BFA, prioridades socio-
ambientais e económicas)

✓ Seleção técnica de Rodovias a reabilitar se 
não é possível focar na totalidade da 
Rede (segundo áreas geográficas)



PRIMP - Programa Resiliente de 
Investimento e Manutenção Proativa

• Contratos de Obras Baseados em 
Produção e Desempenho – OPBRC

✓ Contratos baseados em novos modelos do BM, 
com possibilidade de garantia de recebimento 
para o contratado;

✓ Obrigatório o contratado apresentar Seguro 
Garantia para obras para a parte técnica e para 
mitigação de impactos sociais e ambientais;

✓ Contratado responsável pela elaboração do 
Projeto Executivo detalhado, podendo 
sugerir alteração de solução sem impacto 
financeiro no contrato;

✓ Engenharia detalhada, construção, manutenção e 
operação durante todo o período do contrato;

✓ Possibilidade de propor melhorias operacionais e 
de desenho para superar possíveis 
vulnerabilidades (drenagem, pontos críticos de 
segurança viária) 



PRIMP - Programa Resiliente de Investimento e 
Manutenção Proativa

• Priorização de Segmentos:

✓Critérios de priorização para rodovias baseado em necessidades sociais, 
económicas e climáticas;

✓Empreiteiro deverá propor o detalhamento final. O empreiteiro poderá contar 
com soluções técnicas baseadas em levantamentos de campo, equações de 
desempenho, catalogo de soluções e planos plurianuais de investimentos (PPI). 

✓ Catálogo de Soluções com desempenho comprovado.

✓Maior responsabilidade para o contratado – setor público fiscaliza: controle de 
qualidade, relatórios AsBuilt, minuta de medições, levantamentos, inventários;

✓Responsabilidade ampliada, incluindo: faixa de domínio, levantamento de 
pontos críticos das rodovias, pagamento unitário para retiradas emergenciais;

✓Manutenção dos melhores segmentos para evitar degradação (BFA);

✓Conserva rotineira em todos os segmentos como parte do contrato.



PRIMP - Programa Resiliente de Investimento e 
Manutenção Proativa

• Adaptação a Resiliência Climática e melhora
da segurança viária:

➢Adaptação da infraestrutura aos eventos 
climáticos extremos.

✓ Risco de inundações, queda de barreiras, 
drenagem (ruptura de bueiros).

✓ melhoramentos em obras de arte especiais.

➢ IRAP – Contramedidas de segurança para 
redução de acidentes.

✓ Rodovias 2 + 1, terceiras faixas, ampliação de 
capacidade, passa fauna, passarelas, radares.

➢ Pagamentos a empreiteira por 
disponibilidade de rodovia (similar a 
modelo PPP) com integração de 
melhoras para adaptação climática
e seguranca viária;



GESTÃO DA 
REDE NÃO 
PAVIMENTADA

• i. Olhando para trás: experiências 
relevantes no Brasil (Bahia e Tocantins).

• ii. Olhando para frente: estudo “Pavi
mentar ou Não Pavimentar”.



Estradas Vicinais/rurais
UMA ABORDAGEM DE SUCESSO NO COMBATE À 
MUDANÇA CLIMÁTICA: BAHIA e TOCANTINS

O QUE MELHORAR NOS COMPONENTES 
DE VICINAIS – Lições do PREMAR 2 (BA) 
e do PDRIS (TO):

✓ Evidenciar melhor as especificações técnicas e 
ambientais (ETAS) nos contratos;

✓ Incluir atividades socioambientais nas planilhas de 
orçamento;

✓ Integração dos consórcios municipais como 
agência implementadora visando facilitar a 
fiscalização das obras;

✓ Incluir no contrato da supervisão Ambiental visitas 
periódicas para acompanhar o desenvolvimento 
da obra e propor ações corretivas quando 
necessário;

✓ Pensar em formas de assegurar a manutenção das 
intervenções.

5,500 km / 

2200 pontos

418,000 
beneficiados

Resolução de pontos críticos: bueiros, pontes, passagens

Acesso ao
longo de todo

o ano!

1,200
pontos

BA

Método de seleção de vicinais: Consultas participativas e 
industrialização de soluções – utilização mão de obra local

64 
municípios

TO



GESTÃO DA 
REDE NÃO 
PAVIMENTADA

• i. Olhando para trás: experiências 
relevantes no Brasil (Bahia e Tocantins).

• ii. Olhando para frente: estudo 
“Pavimentar ou Não Pavimentar”.



Estradas Vicinais:
Pavimentar ou Não Pavimentar?

➢ Normalmente, análises econômicas tradicionais
são utilizadas para avaliação de projetos de 
estradas vicinais: 

➢ Premissas: benefícios na forma de tempo de 
viagem e VOC (volume de tráfego)

➢ SPADE-PLUS: ferramenta mais holística e 
sistemática para tomada de decisão sobre a 
pavimentação de uma vicinal.

✓ Considera a vulnerabilidade das estradas à 
eventos climáticos e importância social;

✓ SPADE-PLUS = SPADE (multicritério) + RED or 
CEA (análise econômica).

Restrições
fiscais

Usos
diferenciados
por usuário

Externalidades

Dinâmica da 
rede

Questões de 
engenharia

Questões
econômicas e 
estratégicas

➢ Fatores considerados pelo SPADE-PLUS:

➢ A avaliação proposta pelo SPADE-PLUS também 
considera inúmeras técnicas de pavimentação, 
contribuindo para uma avaliação mais completa 
e possibilitando uma tomada de decisão mais 
consciente:



Estradas Vicinais:
Pavimentar ou Não Pavimentar?

➢ RESILIÊNCIA CLIMÁTICA > estabilização de 
solos, manutenção da drenagem e adequação de 
estradas não pavimentadas;

✓ Eventualmente pavimentar para diminuir os
riscos de desastres (em função dos resultados do 
SPADE-PLUS).

➢ Patrulha: contrato de manutenção ou por 
desempenho? Várias opções;

➢ Possibilidade de eleição de obras mediante consulta 
popular (Ex.: Tocantins e Bahia),

➢ Trabalhar com consórcios municipais.

FR1 dano durante temporada de chuva depois do 
cascalhamento

FR1 Antes do cascalhamento FR1 Depois do cascalhamento

CASO RUANDA:

Estudo de Caso: Ruanda
• 163 km de 433 km rodovias testadas (38%) teriam

sido recomendadas para cascalhamento pelo
método tradicional;

• No entando, com o SPADE-PLUS, 100% foram
recomendadas para pavimentar considerando a 
vulnerabilidade destas;



APOIO DO BANCO: 
GARANTIAS
• Breve apresentação do Banco Mundial, 
seus instrumentos de financiamento e 
possíveis projetos que podem ser 
considerados

• Aprasentação das garantias do Banco e 
como elas podem ser utilizadas nos
programas de manutenção



O que é o Banco Mundial?
✓ 189 países-membros; 5 instituições

✓ Mais de US$ 300 bilhões de dólares em 
empréstimos, financiamentos e 
garantias ativos em 131 países em 
desenvolvimento. 

✓ Novos empréstimos US$ 71 bilhões de 
dólares no AF 2022

✓ Envolvimento com mais de 
12.000 projetos nos mais variados 
setores.

Acabar com a 
extrema pobreza

Promover a prosperidade 
compartilhada

OBJETIVOS GÊMEOS 
(TWIN GOALS)



Instrumentos do Banco Mundial
✓ Investment Project Financing (IPF) apoia Projetos específicos

e desembolsa contra transações específicas – Ex.: PREMAR 1 
e 2 (Bahia) e PDRIS (Tocantins).

✓ Program-for-Results (PforR) da suporte a programas de 
governo com foco em resultados e capacitação técnica e 
desembolsos feitos segundo atendimento resultados –
Ex.: Second Bridges Improvement and Maintenance 
Program (Nepal) e Anhui Rural Road Resilience Program for 
Results (China).

✓ Development Policy Financing (DPF) apoia reformas de 
políticas públicas e institucionais – Ex.: State of Goiás
Sustainable Recovery DPF, 2022.

✓ WB Guarantees garantem a mitigação de riscos para captar
investimento privado. – Ex.: São Paulo State Sustainable 
Transport Project (Garantias MIGA), 2013.

Investment Project 
Financing (IPF)

Program for Results 
(PforR)

Guarantees (WB, 
MIGA)

Development Policy 
Financing (DPF)



Garantias Banco Mundial

Por que Garantias do Banco Mundial?

• Mitigar riscos para apoiar a mobilização de 
capital privado;

• Alavancar recursos do Banco Mundial para 
mobilizar capital para o desenvolvimento;

• Termos competitivos.

Acordo de empréstimo

Acordo de Indenização

Garantia que cobre o 
reembolso do 
empréstimo

PPP/Acordo e 

Entrega

Governo

Tomador (SOE)

Empresa de projeto (SPV)

Commercial 

Lender

Ownership

➢ Estrutura contractual da garantia BOND/LOAN para um 
projeto do setor privado:

▪ INFORMAÇÕES CHAVE:
✓ A garantia cobre o reembolso do empréstimo por 

empresa de projeto;
✓ Garantia do Banco Mundial abrange eventos de 

incumprimento desencadeados pela ação ou inatividade 
do Governo / SOE;

✓ Garante a presença a longo prazo do Banco Mundial no 
projeto;

✓ Termos de financiamento aprimorados permitem que a 
empresa do projeto ofereça tarifas mais competitivas.



Governança Fiscal e Garantias de Pagamento

• Regularidade Fiscal de Longo Prazo:

✓Previsibilidade de desembolsos;

✓Garantias do WB de pagamentos dos 
contratos, proporcionando uma melhora das 
condições de crédito para financiamento
privado e antecipação de investimentos
(garantia parcial de crédito/titulos);

✓Criação de um ciclo fiscal virtuoso de 
investimentos em manutenção;

✓Redução das incertezas orçamentárias;

✓Criação de um Fundo Rodoviário (Ex.: Bahia);

✓Aumento da vida útil das intervenções;

✓Economia de 20 – 40% em 25 anos. Fonte: Ronald Hudson - FHWA
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