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Sobre as 
tendências

Este será um ano de revelações orientada por dados para o setor 
de infraestrutura. É o ano em que o data and analytics (D&A) 
amadurece no setor; é o ano em que a tomada de decisões 
baseada em evidências começa a se tornar comum; é o ano em que 
todas as organizações começam a descobrir novos insights que 
levam a novas oportunidades; e, por fim, a escolhas importantes.

Não surpreende, então, que um dos temas-chave da edição do 
Emerging Trends in Infrastructure deste ano seja o novo foco D&A. 
Como observamos, os governos e as autoridades de infraestrutura 
estão começando a reconhecer o verdadeiro valor de seus dados na 
geração de insights, desempenho operacional e inovação de forma 
ampla. Este ano, esperamos que a adoção do D&A se espalhar 
entre setores, ecossistemas e ciclos de vida.

O Emerging Trends deste ano também faz questão de observar 
uma mudança contínua em direção a um planejamento e 
priorização mais baseados em evidências no setor de infraestrutura. 
Na verdade, alguns governos já começaram a alavancar novos 
modelos baseados em dados para melhorar a maneira como 
planejam, fornecem e mantêm sua infraestrutura.

Tudo isso são boas notícias. Com um foco maior nas evidências, 
os tomadores de decisão verão um leque de oportunidades 
e escolhas mais amplo do que nunca. E fazendo melhores 
escolhas, eles chegam mais perto de entregar melhores 
resultados para suas comunidades.

Acreditamos que muitas das oportunidades enfrentadas pelas 
autoridades de infraestrutura no próximo ano influenciarão a ordem 
mundial por décadas. A tecnologia está fornecendo o escopo 
para soluções radicalmente diferentes para as necessidades 
de infraestrutura e, com frequência, de maneira muito mais 
econômica. De fato, em alguns casos, a resposta pode não 
envolver nem engenharia civil nem construção. Como resultado, 
existe um potencial significativo para os mercados emergentes 
ultrapassarem o mundo desenvolvido. Que mudança.

Como nos anos anteriores, continua havendo grandes 
oportunidades emergentes para proprietários de infraestrutura, 
operadores, desenvolvedores e investidores. E, embora encontrar o 
caminho correto para a frente possa ser difícil, dada a nossa história 
e percepções, acreditamos que este Ano de Revelação permitirá 
que os players de infraestrutura comecem a ter uma visão clara das 
oportunidades, riscos e escolhas que terão que ser feitas ao longo 
dessa jornada.

Aqueles que forem capazes de acompanhar as tendências 
emergentes e entender suas implicações mais amplas estarão bem 
posicionados para fazer as escolhas necessárias para impulsionar 
seu sucesso futuro. E é disso que trata esta edição do Emerging 
Trends in Infrastructure.
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O setor público 
começa a reafirmar 
seu papel

Tendência 1:
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Os governos estão empenhados em incentivar 
a inovação no setor de infraestrutura. Mas 
na medida em que as soluções trazidas ao 

mercado se tornam mais radicais, elas desafiam o papel 
tradicional das autoridades e levantam questões sobre 
qual a regulamentação apropriada.

Muitos governos têm lutado para acompanhar e entender 
seu papel. Mas, recentemente, temos visto uma 
reafirmação do controle, uma vez que as autoridades se 
concentram na governança e prestação de serviços e no seu 
direito de regulamentar atividades e ações em sua jurisdição.

No Emerging Trends do ano passado, previmos 
corretamente que as linhas entre a infraestrutura pública e 
a infraestrutura privada ficariam confusas à medida que os 
ágeis iniciantes tentassem capitalizar as novas expectativas 
dos clientes, as mudanças na demanda e as populações 
mal atendidas.

Agora, no entanto, as implicações dessas mudanças 
estão se tornando mais claras. Considere, por exemplo, 
como os novos aplicativos de compartilhamento de 
viagens causaram disrupção nos modelos de transporte 
público. Esses novos aplicativos estão desafiando a 
ordem existente, alterando os padrões de passageiros e 
os planos de investimento; eles também estão criando 
congestionamentos inesperados e (de acordo com algumas 
cidades) preocupações com a segurança.

Este ano, esperamos ver governos em todos os níveis 
começarem a se tornar muito mais assertivos. Muitos irão 
adotar uma abordagem mais proativa para definir as regras 

para o fornecimento de infraestrutura tradicionais e não 
tradicionais pelo setor privado.

Aplicativos de compartilhamento de viagens são apenas 
o começo; muitos governos também estão começando a 
considerar como irão supervisionar uma série de modelos 
novos e emergentes em todo o mundo da infraestrutura 
– da geração de energia distribuída até as tecnologias 
emergentes, como hyperloops e drones.

Embora concordemos que o governo deve manter (e a 
população espera que mantenha) um nível de controle e 
supervisão sobre a provisão de infraestrutura, a realidade 
é que o ritmo da mudança tecnológica e social é muito 
mais rápido que o ritmo da mudança regulatória. Muitos 
governos também parecem estar enfrentando uma pressão 
crescente de provedores de serviços existentes (muitos 
com interesses adquiridos) interessados em conter novas 
start-ups e disruptores.

Por um lado, isso significa que – enquanto a maioria 
dos governos quer adotar uma abordagem estratégica 
para gerenciar novas tecnologias – muitos estão presos 
a um ciclo de descoberta e regulamentação. Mas, ao 
mesmo tempo, também estamos começando a ver 
novas ferramentas e novas estruturas regulatórias sendo 
desenvolvidas pelos pioneiros do setor público.

Neste ano, esperamos ver os governos se concentrarem na 
criação de marcos regulatórios flexíveis e duráveis diante 
da mudança tecnológica. Os mais bem-sucedidos, a nosso 
ver, serão aqueles capazes de reconhecer a necessidade de 
encontrar o equilíbrio certo entre controle e inovação, em 
vez de escolher um ou o outro.
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Tendência 2:
Os dados 
impulsionam a 
eficiência operacional
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À medida que o mundo se torna mais hábil 
em transformar dados em insights, muitas 
oportunidades surgirão para proprietários de 

infraestrutura, operadores e planejadores. De fato, ao 
longo do próximo ano, esperamos ver cada vez mais 
recursos para descobrir os insights que permitirão 
ganhos de eficiência sem precedentes em todo o ciclo de 
vida da infraestrutura.

Os operadores usarão D&A para criar eficiências operacionais 
– aumentando a produtividade, estendendo a vida útil dos 
ativos e reduzindo os custos de operação e manutenção. 
Os planejadores usarão D&A para, não apenas criar um 
alinhamento muito mais forte entre a oferta e a demanda 
mas também, melhorar a eficácia geral do processo de 
planejamento. Os reguladores usarão D&A para melhor 
governar e supervisionar a entrega da infraestrutura. E os 
investidores vão usá-lo para avaliar o valor e a resiliência de 
seus investimentos.

À medida que a "regra de ouro" dá lugar à tomada de decisões 
com base em evidências e os participantes de infraestrutura 
tornam-se mais experiente em análise, também esperamos 
ver os tomadores de decisão valorizando muito mais os 
insights que podem obter por meio de análises preditivas.

Já existe um número significativo de organizações capazes 
de prever problemas operacionais e de manutenção antes 
que se tornem maiores. Uma operadora de rede móvel 
já diz ser capaz de prever interrupções sete dias antes de 
ocorrerem; a organização não está apenas evitando que 
ocorram interrupções (protegendo assim sua marca e sua 
receita), eles também estão economizando nos custos 
operacionais, garantindo estar realizando a manutenção 
correta no momento exato para manter seus ativos com 
desempenho otimizado.

Como sugerimos no Emerging Trends do ano passado, os 
governos provavelmente precisarão assumir um papel de liderança 
no incentivo e facilitação de D&A no setor de infraestrutura, 
especialmente no que diz respeito ao planejamento.

Em parte, isso exigirá que o governo comece a abrir e 
a organizar melhor seus dados para que proprietários e 
operadores possam descobrir informações mais valiosas. 
E isso obrigará as autoridades a encontrar um equilíbrio 
entre a vontade de melhorar a análise e a necessidade de 
regulamentar o uso de dados (particularmente quando se 
trata de segurança e privacidade). No entanto, em longo 
prazo, acreditamos que as preocupações com a privacidade 
diminuirão à medida que o valor social dos dados se tornar 
mais bem compreendido e melhores meios de proteger o 
anonimato são desenvolvidos.

Esperamos que essa tendência aumente em importância ao 
longo da próxima década. Em parte, isso é porque estamos 
apenas começando a descobrir o que os dados podem nos 
dizer; melhores dados e melhores capacidades de análise irão 
certamente nos mostrar insights que nunca antecipamos. 
Mas também é porque as culturas estão mudando; os 
tomadores de decisão estão começando a depositar mais 
confiança em suas análises, em vez de serem forçados a 
confiar nas práticas passadas e na intuição.

A eficiência orientada por dados não é algo sexy; os 
investimentos em D&A avançados provavelmente não 
estarão nas manchetes. Mas nós acreditamos que isso 
certamente trará um enorme valor para proprietários de 
infraestrutura, operadores e – o mais importante – os 
usuários finais.
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Tendência 3:
Os desafios dos 
megaprojetos são 
ampliados
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Nos últimos anos, temos visto mais megaprojetos, 
de maior escala e complexidade do que nunca, 
sendo propostos e progredidos. Exemplos de 

destaque do ano passado incluem a nova ponte que liga 
Hong Kong a Macau e Zhuhai, o Corredor Econômico 
Oriental da Tailândia, o projeto Inland Rail da Austrália 
e o Dubai Solar Park (essa é a maior instalação solar 
em um único local do mundo, com US$ 4,3 bilhões em 
investimentos privados).

À medida que os megaprojetos se tornam maiores e mais 
complexos, novas lições e desafios estão surgindo. Em 
particular, tornou-se claro que os projetos transfronteiriços 
exigem níveis de colaboração sem precedentes entre os 
governos. Poucos governos estão interessados em ter regras 
de engajamento ditadas a eles; todos estão procurando por 
uma situação ganha-ganha.

Durante o ano passado, vimos também contínuas questões 
relacionadas com a politização de megaprojetos. Em alguns 
mercados, testemunhamos megaprojetos sendo sacrificados 
na pira política à medida que os candidatos populistas 
transformam projetos existentes em plataformas políticas 
(o novo presidente do México suspendeu recentemente 
um projeto de aeroporto de US$ 13 bilhões que já estava 
em construção). Em outros casos, a prudência fiscal e as 
preocupações com a transparência do projeto levaram ao 
cancelamento dos principais empreendimentos.

A capacidade de entrega também está rapidamente se 
tornando um desafio. A realidade é que existem muito 
poucas grandes empresas de construção nacionais em 
qualquer mercado com o tamanho e experiência para 

entregar megaprojetos com sucesso. Atualmente, estamos 
vendo isso na Austrália, onde o país está investindo em 
um portfólio de projetos gigantes de infraestrutura, muitos 
avaliados em mais de US$ 2 bilhões.

Isso significa que alguns proprietários de projetos estão 
sendo forçados a escolher entre pagar mais por um consórcio 
de empresas locais experientes a correr riscos aceitando 
players inexperientes ou trazer concorrentes estrangeiros; 
um equilíbrio difícil.

Talvez não surpreendentemente, a capacitação também 
está se tornando um problema, particularmente no nível 
gerencial. De fato, à medida que os projetos se tornam cada 
vez maiores, torna-se cada vez mais difícil encontrar pessoas 
com experiência no gerenciamento de projetos de tamanho e 
complexidade tão grandes.

À medida que os projetos se tornam maiores e mais 
complexos, eles estão se tornando inerentemente mais 
arriscados. Isso torna cada vez mais difícil para os promotores 
do projeto manter a calma quando as coisas começam a dar 
errado. Nesse ambiente, esperamos ver os proprietários 
de projetos com mais sede por benchmarking, analisando 
o desempenho e aprendendo lições de outros projetos de 
sucesso em nível global, à medida que buscam defender 
projetos contra pressões políticas e financeiras.

Nossa visão é que, dadas todas essas restrições, podemos 
estar nos aproximando rapidamente dos limites efetivos de 
tamanho e complexidade de projeto, a menos que sejam 
desenvolvidas novas abordagens para a entrega do projeto.
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Tendência 4:
Novo olhar para 
oportunidades de 
mercados emergentes
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À medida que aumenta a competição por 
oportunidades de investimento em mercados 
desenvolvidos, estamos vendo um crescente 

fluxo de players de infraestrutura buscando mercados 
emergentes para novas oportunidades – e melhores 
rendimentos e margens.

Considere, por exemplo, como as agências multilaterais 
– em grande parte lideradas pelo Banco Mundial – estão 
ativamente procurando desempenhar um papel-chave na 
facilitação de investimentos em infraestrutura de mercados 
emergentes promovendo o uso de “financiamentos 
combinados”, onde fundos de desenvolvimento e 
financiamento privado são combinados para aumentar 
o fluxo de investimento em infraestrutura em mercados 
emergentes.

Este é apenas um aspecto do que vemos como um foco 
crescente e importante em melhorar a “bancabilidade” das 
oportunidades em mercados emergentes, criando mais rigor 
na forma como os projetos são priorizados, selecionados, 
desenvolvidos (realizando uma análise de viabilidade técnica 
e financeira mais robusta), riscos mitigados e licitados.

No entanto, à medida que o fluxo de oportunidades 
lucrativas aumenta e novos players entram nesses 
mercados, eles precisarão entender o equilíbrio do risco/
benefício dos projetos que assumem. O conhecimento 
local é fundamental, não apenas para entender as regras e 
regulamentos formais, mas também o contexto comercial 
e político. Não há dúvida de que há grandes oportunidades, 
mas também existe um risco significativo para os 
desinformados ou desavisados. Selecionar os parceiros 
de negócios certos para trabalhar será um fator crítico de 
sucesso para os novos entrantes.

Este ano, esperamos ver players de infraestrutura 
começarem a dar maior ênfase à exploração de 
oportunidades de mercados emergentes. E com 
mais foco em selecionar, preparar e entregar projetos 
corretamente, também devemos ver um aumento em 
volume de projetos. Em última análise, isso deve levar a 
uma melhor infraestrutura, maior qualidade de vida e maior 
competitividade global nesses mercados. Um bom passo 
para uma maior equidade global.
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Tendência 5:
Abraçando as 
evidências
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Durante o ano passado, vimos governos adotarem 
uma abordagem muito mais analítica e baseada 
em evidências para a forma como planejam e 

priorizam investimentos em infraestrutura.

Em parte, isso está sendo impulsionado pelo aumento 
da disponibilidade de dados e das capacidades analíticas, 
que permitem às autoridades conduzir um cenário de 
planejamento muito mais eficaz e informativo (veja a 
Tendência 2 para saber mais sobre isso). Mas isso também 
está sendo catalisado por um reconhecimento crescente de 
que as tecnologias, os modelos e as expectativas do cidadão/
usuário/cliente estão mudando rapidamente (mais sobre isso 
na Tendência 9).

Em todo o mundo, estamos começando a ver uma 
abordagem muito mais analítica, baseada em dados, 
baseada em evidências e tecnocrática para o planejamento, 
priorização e desenvolvimento de infraestrutura. E isso 
está permitindo que as autoridades de infraestrutura tomem 
decisões melhores ao mesmo tempo que criam um consenso 
mais forte na sociedade para apoiar essas decisões.

O Canadá, por exemplo, publicou recentemente sua 
primeira Pesquisa de Infraestrutura Pública Básica, um 
inventário abrangente dos ativos do país, fornecendo uma 

declaração definitiva da condição, bem como a extensão da 
infraestrutura do país.

Outros estão usando a tecnologia para ajudar a entender 
como suas decisões influenciarão o espaço construído. 
Cingapura está atualmente trabalhando em um projeto para 
criar um gêmeo digital de toda a cidade. As firmas-membro 
da KPMG trabalharam com autoridades para criar modelos 
baseados em atividades e agentes que agrupam centenas de 
fontes de dados para produzir uma representação espacial 
minuto a minuto do movimento dentro de uma região 
específica, permitindo que essas autoridades compreendam 
os impactos e interdependências de suas decisões.

No entanto, embora alguns governos já tenham feito progressos 
significativos na direção de processos de tomada de decisões 
baseados em evidências, acreditamos que ainda existe um 
escopo significativo para uma aplicação mais ampla de D&A no 
processo de planejamento e priorização de infraestrutura.

No próximo ano, esperamos ver autoridades de infraestrutura 
e planejadores avançarem para processos de tomada 
de decisões mais holísticos e baseados em evidências. 
E isso, por sua vez, permitirá que os governos adotem 
uma abordagem muito mais informada para atender às 
necessidades e expectativas da sociedade.
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Tendência 6:
Sustentabilidade 
é a tendência
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Quando as pessoas começaram a falar sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU antes da conferência Rio+20 em 2012, 

eram vistos em alguns círculos como um projeto favorito 
de ambientalistas e especialistas em desenvolvimento. 
Ao mesmo tempo que muitos concordaram que as metas 
eram louváveis e visionárias, surgiram questões sobre se as 
mesmas poderiam influenciar significativamente a agenda 
econômica, social e política mais ampla.

Hoje, no entanto, parece que os ODS (e os princípios que 
eles representam) se tornaram amplamente reconhecidos, 
não apenas pela comunidade de desenvolvimento, mas pelo 
setor privado e pela sociedade civil mais ampla. De fato, 
estamos vendo governos começando a avaliar suas políticas 
contra a entrega dos ODS; as empresas veem cada vez mais a 
sustentabilidade como uma prioridade no nível de diretoria; e 
os investidores estão começando a direcionar seu dinheiro para 
empresas que estão atuando de forma sustentável.

Em parte, a pressão para abraçar a sustentabilidade foi catalisada 
pelo desejo do público por um futuro sustentável. Nossa visão 
sugere que, à medida que a questão moral se ampliou, ela 
ganhou legitimidade muito maior com toda a amplitude da 
sociedade; os cidadãos querem que sua infraestrutura, carros, 
casas e marcas sejam uma força para o bem. Nossos pais e avós 
ficariam orgulhosos.

Mas também foi impulsionado pela ideia de um crescente 
reconhecimento dos riscos que a falta de pensamento 
sustentável pode trazer. Um relatório recente do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU,1 
que sugere que os países não estão conseguindo reduzir o 
aquecimento global, deve criar um sentido renovado de urgência.

Para ser claro, não se trata apenas de impacto ambiental e 
aquecimento global; a definição de sustentabilidade de hoje 
abrange desde a sustentabilidade financeira e de financiamento 
até a sustentabilidade operacional e tecnológica. Trata-se de 
entender o impacto nas comunidades locais e futuros usuários 
de ativos. E trata-se de garantir que os benefícios das decisões 
de infraestrutura sejam medidos e ponderados em relação ao 
seu impacto potencial na sustentabilidade (ajudando também a 
impedir confrontos indesejados com ativistas). Como puxar um 
fio solto em um casaco, um puxão em uma área aparentemente 
isolada acabará por ser sentido em todos os lugares.

Simplificando, os ODSs forneceram à sociedade uma definição 
mais ampla e contextualizada de sustentabilidade, e isso, por 
sua vez, está ajudando a influenciar a forma como as pessoas 
encaram o desafio.

Neste contexto, e apoiado pelo contínuo crescimento econômico, 
estamos vendo autoridades de infraestrutura, planejadores, 
desenvolvedores e operadores começarem a ter uma visão muito 
mais crítica sobre a sustentabilidade de seus ativos.

No entanto, enquanto o progresso na agenda de sustentabilidade 
está claramente sendo feito, esperamos que haverá mais pressão 
pública e escrutínio sobre a sustentabilidade do planejamento de 
infraestrutura, entrega, manutenção e financiamento, conforme 
as atitudes em todo o mundo continuam a mudar.

1 https://www.ipcc.ch/sr15/
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Tendência 7:
O progresso triunfa 
sobre a divisão
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Tem sido um bom ano para os pessimistas. A divisão 
política está em ascensão. Sociedades estão se 
dividindo. Acordos multilaterais de comércio estão 

conturbados. E alianças que já foram invioláveis estão se 
fragmentando. A incerteza reina.

No entanto, ainda que os relatos da mídia sugiram que os 
acordos globais estão se tornando mais difíceis de alcançar, 
nossa visão dos mercados indica que o progresso está 
acontecendo além das manchetes. A passagem da reforma 
da Parceria Transpacífica mostra que – mesmo sem o apoio 
de algumas das grandes potências – pode-se alcançar uma 
maior certeza no comércio global. Os esforços contínuos para 
melhorar o Acordo Climático de Paris indicam que a colaboração 
em questões importantes ainda é possível em nível global. A 
incerteza pode ser menos certa.

Nós vemos sinais significativos de que a colaboração 
multinacional e a globalização ainda estão vivas e bem. Prova 
disso é fácil de encontrar – é no trabalho contínuo no gasoduto 
Nord Stream (mesmo diante das tensões atuais entre a Rússia 
e a Europa), a conclusão da via expressa da Europa Ocidental-
China Ocidental que passa de São Petersburgo na Rússia 
para o Mar Amarelo na China e inúmeros outros projetos 
multinacionais atualmente em andamento.

É sob o barulho da política internacional que o maior progresso 
acontece. De fato, mesmo com (ou talvez, apesar de) todas 

as convulsões globais, vemos muitas sociedades avançando 
com suas agendas de infraestrutura no nível subnacional. E 
isso está permitindo que um novo senso de propósito surja 
à medida que as organizações públicas e privadas locais 
começam a se responsabilizar.

Ao longo deste ano, esperamos ver players de infraestrutura em 
geral – investidores, desenvolvedores, operadoras, prestadores 
de serviços e construtoras – reavaliarem suas estratégias de 
longo prazo para diversificar suas áreas de atuação e distribuir 
seus riscos enquanto caminham rumo aos mercados que 
continuam a progredir em suas agendas de infraestrutura.

Alguns, como observamos na Tendência 4, já estão trabalhando 
arduamente na construção de suas capacidades em mercado 
emergentes – operacionais e estratégicas – para que possam 
assumir um papel ativo na formação da nova ordem mundial. 
Outros estão simplesmente tentando entender como esse 
ambiente de ruptura afetará seus negócios atuais e os planos de 
expansão e crescimento já existentes.

Continuamos otimistas no sentido de que – apesar dos atuais 
giros sociais e políticos – o mundo continuará a se unir em torno 
de um senso de propósito comum, possibilitado por novas 
tecnologias, metas de desenvolvimento sustentável e uma 
mudança para o autoempoderamento social. A ordem mundial 
pode estar mudando, mas estamos confiantes de que o desejo 
de progresso acabará superando o atual ambiente de divisões.
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Tendência 8:
A concorrência por 
novas tecnologias 
se aquece
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Uma das coisas surpreendentes sobre o ambiente 
tecnológico atual é que novas ideias não se limitam 
a uma geografia ou setor.

Veja os renováveis, por exemplo. Estamos vendo um enorme 
fluxo de projetos renováveis surgindo em todo o mundo à 
medida que o preço das turbinas eólicas e solares continua a 
cair, e os governos, em sua maioria, visam a descarbonização 
como uma prioridade política. No entanto, enquanto as 
tecnologias que estão sendo aproveitadas são praticamente 
as mesmas em todos os mercados, a abordagem 
geralmente difere.

Na Europa e no Ocidente, temos visto uma crescente 
competição por ativos renováveis de fazendas solares para 
leilões offshore de energia eólica. Em alguns casos, os licitantes 
de ativos parecem apost ar que a economia de renováveis 
melhorará significativamente, o que, por sua vez, está reduzindo 
o custo relatado por quilowatt gerado. No entanto, à medida 
que os governos da Europa se afastam das tarifas feed-in e 
dos contratos de compra de energia, as oportunidades com 
margens e retornos acima do mercado estão diminuindo.

Na Ásia, por outro lado, a competição por energias renováveis 
está apenas começando. Até 2025, Taiwan espera aumentar 
a participação das energias renováveis para 20%, incluindo 20 
gigawatts (GW) de energia solar e 5,5 GW de energia eólica 
offshore; A Coréia planeja desenvolver pelo menos 20 GW de 
renováveis e o Japão tem plano de 18 GW. E isso apenas nos 
mercados asiáticos desenvolvidos – a maioria dos mercados 
em desenvolvimento, incluindo a Indonésia e o Vietnã, 

também está promovendo uma gama de oportunidades 
potenciais de renováveis para investidores, desenvolvedores e 
operadores estrangeiros.

Da mesma forma, a competição em torno de veículos elétricos 
também está esquentando. Os fabricantes estão competindo 
para criar as melhores tecnologias; as cidades estão competindo 
para criar ambientes encorajadores para carros elétricos; 
mesmo setores diferentes (aeroespacial, automotivo, marítimo 
e de transporte coletivo, por exemplo) estão competindo para se 
afastar dos motores tradicionais de combustão.

Um resultado inesperado dessa diversidade de abordagens 
para a mudança tecnológica pode fazer com que os mercados 
emergentes ultrapassem os mercados maduros. Existem 
inúmeros exemplos de jurisdições – como a Índia, a Malásia 
e o Egito – que, livres de ativos legados e regulamentação 
ultrapassada, estão avançando rapidamente na adoção de novas 
tecnologias como a solar. No entanto, no Ocidente, os governos 
continuam a lutar, ainda tentando manter antigas redes de 
infraestrutura que todos sabem que precisam ser substituídas.

Ao longo deste ano, esperamos ver a concorrência em torno 
de novas tecnologias se intensificar à medida que os players 
continuam a procurar novas oportunidades para melhorar seus 
serviços, produtos e receita. A liderança histórica não significa 
nada neste novo ambiente (na verdade, muitas vezes são os 
incumbentes que mais se esforçam para se adaptar às novas 
tecnologias e ideias). Os vencedores poderão ser encontrados 
tanto nas start-ups em mercados em desenvolvimento quanto 
nos líderes do mundo desenvolvido.
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Tendência 9:
O cliente se 
torna rei
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Um dos efeitos de algumas novas tecnologias é que 
elas permitem que os cidadãos interajam com a 
infraestrutura de maneiras novas e inesperadas. 

E isso está forçando os planejadores e provedores de 
infraestrutura a repensar seu papel.

Considere, por exemplo, como aplicativos de navegação como 
o Waze não estão apenas mostrando aos consumidores a rota 
mais rápida para seus destinos (mudando assim os padrões 
de tráfego) – eles também estão influenciando os padrões de 
viagem no transporte público e em carros com mais de um 
passageiro (carpool lanes). 

A popularidade dos modelos de viagens como carona indica 
que muitos consumidores prefeririam fazer uma viagem ponto 
a ponto (na faixa de preço certa) a usar um modo de rota 
definida (como os ônibus). A mudança para o trabalho virtual, 
ambientes de trabalho ao vivo e compras on-line sugere que 
os consumidores podem estar menos focados em distritos de 
negócios centrais e mais focados no acesso a boas redes de 
tecnologia de informação e comunicação.

A demanda do cliente por informações e insights em tempo real 
indica que o acesso aos dados está se tornando rapidamente 
tão importante para os clientes quanto o acesso aos serviços 
físicos. O mesmo ocorre com o acesso a serviços periféricos e 
opções de varejo (embora não em detrimento da excelência no 
serviço principal).

Governos, planejadores, investidores e partes interessadas 
estão reconhecendo que as expectativas e necessidades 
dos consumidores estão mudando. E isso significa que suas 
suposições tradicionais sobre como os consumidores usam sua 
infraestrutura também precisam mudar.

Felizmente, novas tecnologias e abordagens estão permitindo 
que planejadores de infraestrutura e proprietários ter uma 
visão sem precedentes das expectativas e padrões do cliente. 
Como observamos na Tendência 2, esperamos ver proprietários 
e operadores de infraestrutura começarem a construir seus 
recursos de D&A para descobrir novos insights sobre padrões 
e expectativas de usuários/clientes. Em outros casos, as 
tecnologias estão sendo usadas para digitalizar a experiência 
da infraestrutura.

Este ano, esperamos que os consumidores procurem uma voz 
maior em suas opções de infraestrutura. Isso exigirá que os 
governos se concentrem mais claramente na compreensão da 
escolha real do usuário – seja essa a sua rota de transporte, o 
tempo de consumo de energia ou as necessidades de saúde, 
por exemplo.

De fato, acreditamos que os futuros planos de infraestrutura 
precisarão ser informados por insights preditivos e em tempo 
real, em vez de padrões históricos e opiniões de especialistas. 
Em última análise, isso deve levar a uma maior democratização 
do planejamento de infraestrutura; aqueles que reconhecerem 
cedo esse fato e o adotarem colherão os benefícios.
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Tendência 10:
Interdependência 
cria oportunidades
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Já se foi o tempo em que a infraestrutura podia ser 
planejada em silos distintos. No ambiente de hoje, 
é a interdependência da infraestrutura que cria as 

maiores oportunidades (e, para alguns, riscos).

Considere, por exemplo, como a introdução de veículos 
elétricos impactará as redes de rodovias, trânsito, energia 
e distribuição. Ou como os aplicativos de navegação estão 
incentivando a integração entre as opções de transporte 
público e privado. Ou como a introdução de redes 5G mudará 
a forma como os serviços (como a saúde) são prestados.

Os planejadores de infraestrutura que desejam melhorar a 
capacidade e a competência em uma área precisarão pensar 
de maneira muito mais crítica sobre como outras áreas 
devem ser adaptadas para alcançar os resultados desejados. 
Não adianta incentivar a adoção de veículos elétricos se a 
rede elétrica existente não for capaz de distribuir energia 
suficiente para carregar os carros. Não há sentido em 
implantar um serviço de saúde online de alta definição se não 
houver capacidade móvel suficiente para fornecer o serviço a 
clientes remotos.

O desafio, no entanto, é que poucos governos são 
estruturados de forma a permitir que planejadores e 
proprietários de infraestrutura minimizem os riscos e 
maximizem as interdependências. Na maior parte, o 
planejamento ainda é realizado em silos; os orçamentos 
ainda são alocados pelos departamentos funcionais; a 
regulação ainda é amplamente focada em tecnologias e 
setores individuais.

Como observamos no relatório Emerging Trends do ano 
passado, as autoridades de infraestrutura começaram a 
pensar de maneira mais holística e flexível sobre como 
planejam, projetam e fornecem os ativos necessários. E isso 
significa entender onde as interdependências atuais e futuras 
existem e como elas podem ser maximizadas (ou os riscos 
minimizados) para facilitar o desenvolvimento futuro e lidar 
com demandas crescentes por sustentabilidade.

Este ano, esperamos ver alguns dos governos mais 
progressistas do mundo se esforçarem mais para criar 
uma integração muito mais forte entre suas funções e 
capacidades, a fim de fornecer às autoridades a flexibilidade 
necessária para gerenciar adequadamente e – se necessário 
– modular as áreas de crescente interdependência. Na 
execução, também esperamos ver mais jurisdições indo em 
direção ao desenvolvimento de Agências de Infraestrutura 
semelhantes àquelas encontradas no Reino Unido, Austrália 
e Canadá.

Ou seja, a necessidade de maior flexibilidade não é desculpa 
para as Autoridades de Infraestrutura abandonarem o 
planejamento de longo prazo. Exatamente o contrário; 
ao longo deste ano, esperamos que os planejadores de 
infraestrutura tomem as medidas necessárias para começar 
a considerar múltiplos planos de longo prazo, apoiados por 
robustos recursos de planejamento de cenários, como forma 
de maximizar a crescente interdependência da infraestrutura 
sem deixar tudo ao acaso.
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Insight nº 10 : #InfraTech is here
Esta edição oferece informações 
valiosas sobre o impacto da tecnologia 
no mundo da infraestrutura.

Insight nº 11: #InfraConnect
Esta edição discute o valor das 
conexões que fazemos em um 
mundo onde a infraestrutura 
tradicional não existe mais. 
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Revista Insight: The Global Infrastructure magazine (A revista da infraestrutura global)

Emerging Trends 2018
Em 2018, o relatório Emerging 
Trends identificou como a 
tecnologia, a política e os modelos 
de preços, entre outros, moldarão 
o futuro da infraestrutura.

Emerging Trends 2017
Em 2017, o relatório Emerging Trends 
analisou a mudança para uma liderança 
mais responsiva. À medida que as 
agendas políticas e as expectativas 
sociais mudam e o poder muda de 
mãos, a tecnologia rompeu com tudo.

Emerging Trends in Infrastructure

Emerging  
Trends in 
Infrastructure

KPMG International

kpmg.com/emergingtrends

Foresight/January 2017

Special edition — January 2017

Foresight
A global infrastructure perspective

Trends that will change the 
world of infrastructure.

Ten emerging trends in 2017

Around the world, uncertainty is 
rife. Political agendas and social 
expectations are changing. Global, 
regional and national institutions are 
weakening. Power is shifting. And 
technology is disrupting everything.

In 2016, we led our Emerging Trends 
report with the prediction that ‘no 
normal will become the new normal’. 
This year, we see a continuation 
of many of those trends. Political 
uncertainty will undoubtedly continue, 
both in the developed and the emerging 
markets. Funding, as opposed to 
finance, will continue to be a key 

challenge, even while governments 
strive to develop innovative 
mechanisms to unlock their pipelines. 
The demand to get more from existing 
investments will only heighten. 

At the same time, new trends are 
emerging (or, in some cases, evolving). 
Governments are rethinking their 
approach to funding and capital 
investment. Transparency in public 
sector decision making is increasing as 
public discourse rises. And access to 
new technologies is changing the way 
governments and investors plan and 
manage infrastructure. 

© 2017 KPMG International Cooperative (“KPMG International”). KPMG International provides no client services and is a Swiss entity with which the independent member firms of the KPMG network are affiliated.
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Meeting the market: Australia’s 
infrastructure boom drives smarter 
procurement models (Conhecendo o 
mercado: O boom da infraestrutura da 
Austrália impulsiona modelos de aquisição 
mais inteligentes)
A Austrália encontra maneiras mais inteligentes 
de estruturar mega acordos, oferecendo 
lições para equipes de compras em todo o 
mundo, independentemente das condições de 
mercado que enfrentam. 

Embracing drones. Making the most of 
the third dimension (Aceitando os drones. 
Aproveitando ao máximo a terceira 
dimensão)
Faz apenas alguns anos desde que os drones 
começaram a ser produzidos em massa. Aqui 
estão cinco maneiras pelas quais as cidades 
podem aproveitar os drones hoje.

Foresight/November 2018

“Meeting the market”: Australia’s infrastructure boom drives smarter procurement models. 
By Brendan Lyon, Partner, Infrastructure & Projects Group, KPMG in Australia

With Australia in the midst of a massive, infrastructure 
construction boom, government agencies are finding smarter 
ways to structure mega deals, offering lessons for procurement 
teams around the world, whatever market conditions they face.

Snapshot of Australia’s construction market

Right now, Australia’s construction market can be described 
as ‘hot’, as the country rolls out an unprecedented number of 
giant infrastructure projects, many valued at over US$2 billion, 
particularly in the southeastern states where numerous road 
and rail renewal programs are underway, alongside a large 
number of Commonwealth infrastructure programs.

These investments, which include building out new urban 
rail systems and expanded motorway networks in Sydney, 
Melbourne and Brisbane, will offer sustained benefits to the 
economy and society. They will dramatically change the way 
these cities function, influence where people live and work, 
and respond to current and forecasted population growth.

The impact on project procurement

While these are exciting times for the infrastructure market 
in Australia, such boom-time conditions are impacting 
government procurement agencies, requiring them to rethink 
their commercial and contracting strategies to avoid negative 
effects on pricing, risk management and project outcomes. 

With so many projects underway, and more planned, 
contractors are forced to be increasingly selective about 
the projects they choose to take on. And, with a limited 
number of ‘tier 1’ and ‘tier 2’ construction firms willing or 
able to participate, many firms already have full order books 
and only a few have sufficient balance sheets to cover the 
volume of new projects. 

This circumstance results in bidders becoming increasingly 
risk averse, pushing back on risk and procurement models 
and showing less appetite for aggressive pricing or program 
assumptions. From a government client perspective, the 
high volume of work also increases market pricing, due 
to competition for supply chain resources and limited 

availability of specialist labor or equipment, especially when 
projects include local content requirements.

These constraints on the construction market can impact 
competition and value for projects, if not managed 
prudently. Already, a few high profile/high risk projects have 
seen only a single bidder, forcing a fundamental repackaging 
of the procurement model and risk allocation, to attract 
sufficient competition. 

While population, economic and infrastructure construction 
growth are very desirable ‘problems’ to have, they require 
the government sector to carefully and regularly consult with 
the market, and use these consultations to fundamentally 
customize their procurement strategy before going to market. 

Smart strategies for boom times

In light of the dynamic construction market, procurers must 
ask themselves, “How can we contract projects in a way that 
will attract a competitive field of bidders?” They must also ask, 
“How can we constrain costs and drive value for money, in a 
market in which there is a supply and demand imbalance?”

Based on our involvement with leading procuring agencies 
across Australia’s largest projects, here are a number of 
advice points:

First, procuring agencies need to accept that the 
construction market is different than what they have seen in 
recent times. When there were fewer projects, clients could 
issue a large, complex, single package — on their preferred 
terms — and expect vibrant competition. The way they 
procured major projects last week, last year or five years 
ago are not relatable to next week, next month or likely, five 
years from now. 

Second, clients need to maintain a deep and precise 
understanding of current market conditions. Market 
sounding is akin to ‘dating’ the construction market, trying 
to win their affection over all other projects in the market. 

68th edition — November 2018

Foresight
Australia’s road and rail market 
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Harnessing the potential of 
technology to improve the 
performance of major projects

Global Construction Survey 2016

KPMG International
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Building a 
technology 
advantage

Building a technology advantage 
(Construindo uma vantagem 
tecnológica)
A Global Construction Survey de 
2016 analisa como a indústria pode 
aproveitar o potencial da tecnologia 
para melhorar o desempenho de 
grandes projetos.

Série Global Construction Survey 

Make it, or break it: Reimagining 
governance, people and technology 
in the construction industry (Faça ou 
quebre: Reimaginando governança, 
pessoas e tecnologia na indústria da 
construção)
A Global Construction Survey de 2017 foca 
em reinventar a governança, as pessoas e 
a tecnologia.

KPMG International

kpmg.com/gcs

Reimagining governance, 
people and technology in the 
construction industry

Global Construction Survey 2017

Make it, or 
break it
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A KPMG entende de infraestrutura. Todos os dias, nossa rede de mais de 2.500 
profissionais altamente experientes trabalha lado a lado com líderes de infraestrutura 
em mais de 150 países para compartilhar as melhores práticas do setor e 
desenvolver estratégias locais eficazes.

Os clientes da firma-membro percebem a diferença. Eles reconhecem que não 
aplicamos apenas metodologias tradicionais a novos problemas, porque os projetos 
de infraestrutura são únicos e geralmente exigem soluções personalizadas. 
Desafiamos a infraestrutura a ser melhor, integrando abordagens inovadoras 
e profundo conhecimento para ajudar os clientes a terem sucesso de forma 
transparente, sustentável, ética e comercial. Os clientes de firmas-membro confiam 
que os profissionais de Infraestrutura Global da KPMG fornecerão insight confiável, 
consultoria aplicável e serviços de ponta em consultoria, impostos, auditoria, 
contabilidade e conformidade regulatória.

Nossas equipes inspiram confiança e fortalecem a mudança em organizações 
governamentais, fornecedores de infraestrutura, operadores e investidores. Nossas 
firmas-membro ajudam os clientes a fazer as perguntas certas, que refletem os 
desafios que enfrentam em todas as etapas do ciclo de vida de ativos e programas 
de infraestrutura. Do planejamento, estratégia, finanças e construção até operações, 
desinvestimento e descomissionamento, os profissionais de Infraestrutura Global 
trabalham com paixão e propósito para ajudar os clientes a resolver alguns dos 
desafios mais significativos do século XXI.

Juntando uma visão global valiosa com a experiência prática local, nossos 
profissionais trabalham para entender os desafios únicos enfrentados por diferentes 
clientes em diferentes regiões. Reunindo várias disciplinas – economia, engenharia, 
financiamento de projetos, gerenciamento de projetos, consultoria estratégica, 
tributária e contábil –, os profissionais de Infraestrutura Global da KPMG fornecem 
uma consultoria integrada que pode ajudar a alcançar resultados efetivos e ajudar os 
clientes a terem sucesso.
 
Para mais informações, por favor visite nosso site em kpmg.com/infrastructure ou 
entre em contato pelo email infrastructure@kpmg.com

Serviços integrados

Impartial advice

Experiência no setor
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