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Problema, Objetivos e Questão de pesquisa: A pesquisa nacional de Pinton e Mendonça 

(2008) realizada no período de 1998-2007, usando o modelo de John (2008) indicou uma 

dívida não sustentável, ainda que a política fiscal tenha sido severa. Reinhart e Rogoff (2010) 

detectaram que em países com dívida pública acima de 90% do PIB, a taxa de crescimento 

médio é cerca de 1% menor do que em países com percentual abaixo de 90% do PIB. No 

mesmo sentido, a pesquisa de Cecchetti, Mohanty e Zampolli (2011), analisando o período de 

1980-2010, em países da Organização para a Cooperação Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), concluíram que para a dívida pública, o limite no qual a dívida não é prejudicial ao 

desenvolvimento é cerca de 85% do PIB. Considerando esses dados, tem-se que o 

desenvolvimento econômico é dependente de boas escolhas públicas, de forma que a dívida 

pública apresente-se sustentável, viabilizando investimentos em infraestrutura e 

consequentemente o desenvolvimento econômico e social. A Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico em documento publicado (OCDE, 2013) estima a necessidade 

de investimento em infraestrutura a nível global em torno de aproximadamente 2,5% a 3,5% 

do produto interno bruto (PIB) mundial por ano nos próximos vinte anos. De acordo com o 

explanado e com base nesse, formou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação da 

sustentabilidade da dívida como fator moderador da relação entre investimentos em 

infraestrutura e o desempenho econômico nos municípios do estado de Santa Catarina? Tendo 

como objetivo geral Analisar a sustentabilidade da dívida como fator moderador da relação 

entre investimentos em infraestrutura e o desempenho econômico nos municípios do estado 

de Santa Catarina. Como objetivos específicos destacam-se: (i) verificar um intervalo ótimo 

de sustentabilidade da dívida que maximize o crescimento na arrecadação; (ii) verificar a 

relação entre a sustentabilidade da dívida e os investimentos em infraestrutura; (iii) identificar 

a relação entre a sustentabilidade da dívida e o desempenho econômico-social; (iv)  examinar 

a relação entre os investimentos em infraestrutura e o desempenho econômico-social; (v) 

avaliar a relação entre os Investimentos em infraestrutura e o desempenho econômico-social 

tendo como fator moderador a sustentabilidade da dívida.  

Relevância do estudo: O estudo justifica-se pela relevância e pertinência para interesses da 

sociedade em geral principalmente à literatura sobre a contabilidade e administração pública. 

Não obstante, as estimativas da OCDE de necessidade de incremento em infraestrutura em 

aproximadamente 2,5% a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial para os próximos 

vinte anos. Desse modo a presente pesquisa avança tanto em mensurar esta relação de causa e 

efeito do investimento em infraestrutura e desempenho dos municípios, como ao identificar 

um intervalo ótimo da sustentabilidade da dívida. A pesquisa fomenta então uma discussão 

mais voltada a profissionalização da gestão pública e redução do aspecto político. 

Limitações e delimitações do estudo: A presente pesquisa assume como limitação a não 

utilização de outros índices de desenvolvimento econômico e social associados aos 

municípios, dado que o montante de indicadores de desempenho para a administração pública 



é vasto. Também se ressalta o período de análise que compreende o intervalo entre 2011 e 

2015.  

Fundamentação teórica (literatura essencial): A principal finalidade da gestão pública está 

em difundir estratégias satisfatórias à solução de problemas e realização de transações que 

atendam à realidade da dimensão administrativa e social (CAVALCANTI, 1991). A 

Contabilidade Pública, através de sistemas de escrituração de contas, é um instrumento 

facilitador da gestão, na intenção da melhor utilização dos recursos públicos (ARAÚJO e 

ARRUDA, 2006). Logo as informações providas pela contabilidade pública são essenciais 

para que o gestor público possa idealizar e realizar políticas públicas que atendam às 

necessidades imediatas e futuras da população (SCARPIN; SLOMSKI, 2007; 

SLOMSKI,2010). Em relação à eficiência da gestão pública, O’flynn (2007) comenta que esta 

é obtida através de práticas, como o planejamento com base em metas centrais, orçamentação 

por programas abrangentes, programas de melhoria da gestão, auditoria central e 

monitoramento do desempenho socioeconômico. Os gastos públicos apresentam-se como a 

principal peça de atuação do governo. Através deles o governo pode estabelecer suas 

prioridades em relação à prestação de serviços públicos básicos e também em relação aos 

investimentos a serem realizados (RIANI, 1997). Segundo Corrêa (2004) os investimentos em 

infraestruturas representam a compra de bens de longa durabilidade e grande porte, a um 

preço de oferta muito alto, e com um período médio de construção longo com retorno de 

investimento lento. Sobre a dívida pública, conforme Cecchetti, Mohanty e Zampolli (2011), 

em níveis moderados ela pode melhorar o bem estar como aumentar o crescimento 

econômico. Em contraponto, em alto nível, utilizada de forma imprudente e excessiva, pode 

prejudicar a economia. Uma gestão pública com muita dívida reduz sua habilidade de 

fornecer serviços essenciais aos cidadãos. Em sua pesquisa Reinhart e Rogoff (2010) 

verificaram que apesar da relação entre crescimento e dívida pública parecer relativamente 

fraca, a níveis de dívida pública considerados normais, em países com dívida pública acima 

de 90% do PIB a taxa de crescimento médio é cerca de 1% menor que a taxa de crescimento 

dos países com dívida pública abaixo de 90% do PIB. Ademais, entre países emergentes e 

com economias avançadas a relação entre crescimento e dívida pública é semelhante. Porém, 

nas economias avançadas os autores não encontraram relação entre elevados níveis da dívida 

pública e inflação, enquanto em países emergentes existe essa coincidência. Além de haver a 

relação crescimento populacional mais latente em países emergentes do que economias 

avançadas. Na pesquisa de Cecchetti, Mohanty e Zampolli (2011), que olharam e forma mais 

abrangente a dívida: familiar, empresarial e governamental, no período de 1980 a 2010, 

considerando os três fatores, a razão dívida/PIB em economias avançadas cresceu de 167% 

(1980) para 314% (2011), em média 5% ao ano nas últimas três décadas. Através deste estudo 

desenvolveram um modelo empírico (18 países da OCDE 1980- 2010) para examinar o 

impacto da dívida sobre o crescimento econômico, possibilitando analisar o efeito familiar, 

empresarial (não financeiras) e governamental. Os resultados apontaram que acima de certo 

nível a dívida é prejudicial para o crescimento. Para a dívida pública, o limite é de cerca de 

85% do PIB. Para a empresarial 90% do PIB e a familiar também 85%, embora a estimação 

possa ser imprecisa. A pesquisa de Pinton e Mendonça (2008), analisou a política fiscal do 

Brasil entre o período de janeiro de 1998 a julho de 2007, através dos indicadores de 

discricionariedade e sustentabilidade da dívida pública. Nos resultados sobre a 

sustentabilidade da dívida, os testes indicaram uma dívida não sustentável, ainda que a 

politica fiscal tenha sido severa. Outro ponto a considerar foi que a geração de sucessivos 

superávits primários (não eliminando os efeitos negativos das taxas de juros sobre estoque da 

dívida pública) não representa uma solução para o desequilíbrio fiscal. Trazem a sugestão de 

mudança no perfil da dívida pública, reduzindo a indexação dos títulos públicos à taxa 

Over/Selic e alongando sua maturidade. 



Método: Para esta dissertação foram desenvolvidas quatro hipóteses que relacionam a 

sustentabilidade da dívida pública e os impactos em investimentos em infraestrutura, a 

influência no desempenho econômico e social, e a sustentabilidade da dívida como um fator 

moderador entre os investimentos e o desenvolvimento. Caso as hipóteses forem aceitas, 

indicarão que há uma relação da sustentabilidade da dívida pública com o desenvolvimento 

econômico e social.  

Variáveis e Coleta: Como variáveis desta pesquisa, incialmente cabe destacar que serão 

construídos os indicadores de sustentabilidade da dívida pública (SDP), Investimentos em 

Infraestrutura (II) e o índice de Desenvolvimento Economico e Social (IDE), os quais serão 

utilizados para apurar as relações a que se pretende essa pesquisa. O SDP utilizará a relação 

entre PIB/Dívida Pública (CECCHETTI; MOHANTY; ZAMPOLLI, 2011), Na apuração do 

II será considerada a relação entre Investimentos e PIB. Para o IDE serão observadas as 

dimensões do gasto público na alocação de recursos em educação, saúde, emprego e renda, 

bem como sua eficiência nestas alocações.  

Análise: Nesta pesquisa, serão realizadas em cada hipótese uma regressão linear para 

verificação das relações investigadas, entre sustentabilidade da dívida pública, 

desenvolvimento econômico e social e investimentos em infraestrutura, buscando apresentar 

um ponto ótimo e região de conforto para dívida pública, na qual haja maximização do 

crescimento.  

Contribuição e impacto esperado: A pesquisa se torna inédita ao propor um ponto ótimo e 

apresentar uma região de conforto para a dívida pública, de forma que haja a maximização do 

crescimento. A maioria das pesquisas encontradas buscou apenas um percentual limitador 

para a dívida pública em relação ao PIB, sem fazer relações mais profundas com os 

investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento econômico e social. Pretende-se 

contribuir para a área auxiliando na elucidação da relação da sustentabilidade da dívida 

pública com o desenvolvimento e os investimentos em infraestrutura.  
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