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Combate à corrupção e ao desperdício em obras públicas 

 

* Cléber Ignácio da Silva 

 

O volume de recursos públicos desperdiçados no Brasil motivados por atrasos ou não conclusão de 

obras públicas é astronômico. Segundo um estudo elaborado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) no ano de 2014, em análise de apenas seis grandes obras de infraestrutura 

contratados pelo Governo Federal, revelou que o prejuízo do atraso das obras, em 2013, montava a 

R$ 28 bilhões. Vejam bem, apenas seis obras, imaginem o montante desse valor pelo país afora. 

 

Além desse prejuízo financeiro é necessário agregar o prejuízo incalculável causado ao cidadão que 

fica sem atendimento médico, por atraso nas obras de hospitais ou das crianças em escolas que 

nunca são entregues, ou de obras inacabadas como a transposição do Rio São Francisco, mas 

podemos citar rodovias, ferrovias, obras de saneamento básico etc. 

 

Várias são as causas desses prejuízos, mas se pode elencar a má qualidade dos projetos básicos, 

utilizados para a realização do orçamento e posterior licitação das obras, bem como falhas na 

fiscalização dessas obras por parte da Administração Pública, que pode derivar da ineficiência ou 

da corrupção de seus agentes, como se vê hoje bem demonstrado pela Operação “Lava Jato”. 

 

Um eficiente remédio para esse mal é um instrumento jurídico implementado pelo governo dos 

Estados Unidos em 1893, denominado Performance Bond, ou Seguro-garantia na nossa amada 

Língua Portuguesa. 

 

A Lei Federal nº 8.666/93, que é o nosso marco regulatório das licitações e dos contratos com o 

Poder Público, até prevê essa modalidade de seguro em seu artigo 56, no entanto, além de ser 

facultativo, não pode passar de 10% do valor do contrato, como prescrito em seu parágrafo 3º. O 

modelo adotado nos Estados Unidos, Canadá e Japão, podem atingir mais de 100% do valor da 

obra. 

 

Por esse sistema se a empreiteira (tomadora do seguro) não concluir, atrasar ou executar de forma 

inadequada a obra contratada, a seguradora promoverá a conclusão e/ou reparos necessários, 

quer contratando terceiro para tanto, quer indenizando o Poder Público (segurado) para que este 

contrate terceiro com esse objetivo. 
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A obrigação de reparar os prejuízos estimula a seguradora a fiscalizar de perto a obra, cobrando da 

empreiteira o cumprimento de cada prazo e obrigação contratual, ou seja, o cumprimento à risca 

do cronograma físico-financeiro, o que implica em maior eficiência na execução dos serviços. 

 

Outro benefício que esse sistema gera é que as empresas que possuem um histórico de maior 

confiabilidade podem oferecer preços mais competitivos ao Estado, porquanto paguem um prêmio 

menor para obtenção do seguro-garantia, além de afastar consequentemente as empreiteiras 

negligentes, visto que o valor do prêmio mais elevado (que ocasiona também um maior valor da 

sua proposta) é um forte indicador de falhas em sua performance pretérita. 

 

A adoção da performance bond, ou seguro-garantia nos moldes da legislação norte americana na 

nossa nova lei de licitações, que ainda está em gestação no Congresso Nacional, será uma 

importante ferramenta no combate ao desperdício e corrupção em nosso país, já que, conforme 

podemos verificar nos noticiários, as obras públicas são as principais fontes de desvios de dinheiro 

público no Brasil. 

 

Somos um país carente em áreas vitais como saneamento básico, saúde, educação e segurança, e a 

boa aplicação dos recursos públicos é fundamental para o desenvolvimento da cidadania e busca 

permanente da igualdade social. Vamos lutar por essa ideia. 

 

* Cléber Ignácio da Silva é Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Pós-

graduado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) 

 


