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Sobre o estudo
A falta de investimento em infraestrutura é 
um problema histórico na América Latina. 
Diferentes estudos e organizações já apontaram a 
necessidade de a região dobrar seu investimento 
em setores fundamentais, como saneamento, 
comunicação, logística, habitação e geração de 
energia estimando-se o défice de infraestrutura em 
2,5% do PIB na região (*).

Cientes de que essas lacunas estão nítidas há muitos 
anos, e de que os governos da região, a despeito de 
uma série de acenos e promessas, não evoluíram 
significativamente na busca por soluções, decidimos 
nos debruçar sobre os desafios enfrentados por 
esses países para melhor compreendê-los. Para 
tanto, realizamos, no período março a maio de 2020, 
uma pesquisa minuciosa, com 81 altos funcionários 
do setor público diretamente envolvidos em políticas, 
contratação e desenvolvimento de infraestrutura na 
América Latina.

Esses funcionários estão localizados em 15 países 
da região, majoritariamente no Brasil (33,3%) e na 
Colômbia (22,2%). Do total de entrevistados, 59,2% 
trabalham em esfera nacional, enquanto os outros 
têm um foco mais regional ou municipal. 

A maioria dos entrevistados (63%) atua em cargos 
equivalentes a gerente, gerente sênior ou superior, 
e é majoritariamente do setor público (72,8%), 
com apenas alguns trabalhando com organizações 
multilaterais, agências públicas não departamentais 
e outras, incluindo algumas organizações “quase” 
não-governamentais (ONGs).

Fernando Faria
Partner Latin America 
Head of Infrastructure

Magdalena Perutti
Director Uruguay
Head of Infrastructure

David Villalba
Partner Colombia 
Head of Infrastructure

(*) 2019, IADB, “Building Opportunities for growth in a 
challenging world”
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Prefácio
Como a América Latina ainda está tentando 
responder efetivamente à pandemia de Covid-19, 
a atenção dos governos começa a se concentrar 
na recuperação econômica e na infraestrutura. 
Isso porque, conforme já foi experimentado em 
crises anteriores, a viabilização de uma agenda 
de desenvolvimento depende fortemente de 
investimentos em infraestrutura, sem os quais será 
ainda mais difícil reaver os milhões de empregos 
que foram (e estão sendo) perdidos na região.

Nos últimos dez anos, os governos latino-
americanos não aumentaram seus investimentos 
em infraestrutura, afastando-se cada vez mais 
do objetivo de dirimir uma defasagem (déficit) de 
aproximadamente US$ 6 trilhões até 2040 (*).

Se essa priorização não for feita a partir da 
pandemia, é quase certo que a conta virá na 
forma de um enorme custo social.

Por isso, as opiniões dos principais funcionários 
do setor público latino-americano envolvidos em 
infraestrutura são tão relevantes: elas nos ajudam 
a perceber a totalidade do quadro que se delineia, 
com suas múltiplas implicações.

Esta não é a primeira vez que a KPMG investe em 
uma iniciativa dessa natureza. Em 2010, quando a 
economia global estava se recuperando da crise 
dos subprimes (iniciada em 2008,) encomendamos 
à Economist Intelligence Unit (EIU) uma série de 
pesquisas sobre infraestrutura. Na época, fizemos 
um estudo global – e não regional como este –, que 
foi publicado com o título “The Changing Face of 
Infrastructure: Public sector perspectives”. Mas nos 
parece que, ao comparar os resultados da pesquisa 
atual com os que foram coletados há 10 anos, 
podemos obter alguns insights interessantes.

Por exemplo: os principais fatores de preocupação 
permaneceram os mesmos ao longo de uma 
década. No presente levantamento, foram 
mencionados, como principais obstáculos 
aos investimentos em infraestrutura, as 
condições econômicas, o ambiente político e 
a baixa disponibilidade de financiamento. Em 

nosso estudo de 2010, as principais áreas de 
preocupação eram semelhantes e incluíam 
a disponibilidade de financiamento (uma 
consequência da crise vivenciada naquele 
momento), as condições econômicas, a eficácia 
do governo e o ambiente político.

A partir deste estudo, e com o apoio dos 
respondentes da pesquisa, identificamos as 
seguintes iniciativas que ajudarão a aumentar o 
investimento em infraestrutura na região:

Os governos devem aprimorar seus planos 
de infraestrutura, tornando-os mais robustos, 
com objetivos claros e transparentes e 
políticas estáveis;

É necessário criar condições para que 
os recursos públicos de estímulo ao 
investimento sejam utilizados de maneira 
eficaz, mediante o rápido rastreamento de 
aprovações, com projetos bem estruturados 
e prontos para receber tais incentivos;

É preciso aumentar o investimento privado 
em infraestrutura, abordando as barreiras 
existentes entre os setores público e privado;

É fundamental despolitizar a tomada de 
decisões em projetos de infraestrutura, com 
priorização baseada em um sistema sólido, 
consistente;

Os impactos mais amplos que os projetos 
de infraestrutura podem vir a gerar devem 
ser avaliados e monitorados, de modo a 
garantir que beneficiem principalmente os 
mais vulneráveis;

É importante aumentar a eficácia do governo 
em infraestrutura, melhorando o processo 
orçamentário e buscando o maior consenso 
possível na definição de prioridades;

O uso da tecnologia no planejamento, 
fornecimento e gerenciamento de 
infraestrutura tende a melhorar a capacitação 
e a integração de setores e ministérios.
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(*) Global Infrastructure Hub, gihub.org, 2020.
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Resultados da
pesquisa

Os governos devem fazer melhor

Uma das primeiras conclusões da pesquisa é 
que, embora existam áreas menos controláveis 
pelos governos – um dos pontos mais 
importantes é a falta de recursos financeiros 
suficientes para minimizar os efeitos da 
crise –, há outras áreas sobre as quais os 
governos exercem controle e deveriam 
alocar mais esforços, de modo a permitir 
mais investimentos em infraestrutura.

Ao serem perguntados sobre os principais 
impedimentos para o investimento em 
infraestrutura em seus respectivos países, 
os funcionários consultados mencionaram 
principalmente a falta de recursos financeiros 
(fator citado em 60% das respostas). Isso é 
realmente difícil de abordar no atual cenário de 
pandemia na América Latina, onde, nos últimos 
meses, a maior parte dos fundos disponíveis está 
sendo alocada para as medidas de emergência 
voltadas a minimizar os efeitos da Covid-19, 
incluindo o atendimento médico-hospitalar e 
assistencial aos mais vulneráveis.

No entanto, outros impedimentos devem 
estar sob o controle dos governos e, portanto, 
requerem ações imediatas. De fato, o segundo 
impedimento mais destacado é a falta de um 
plano de infraestrutura de longo prazo (44%), 
seguido pela politização das prioridades dos 
projetos de infraestrutura (31%) e a falta de 
estabilidade nas políticas públicas (23%).

É interessante notar que essas respostas estão 
alinhadas com as que obtivemos dez anos atrás, 
após a crise financeira global.

É necessário criar condições para 
que os recursos públicos sejam 
utilizados de maneira eficaz

Para responder à Covid-19, governos de todo 
o mundo, inclusive os da América Latina, 
lançaram pacotes de estímulo para reiniciar 
suas economias.

No entanto, para que o uso desses recursos 
leve ao efeito desejado, os governos 
precisam complementar a alocação de 
fundos com várias outras iniciativas.

Quando questionados sobre os principais 
desafios para aplicar efetivamente pacotes 
de estímulo, os respondentes da pesquisa 
destacaram os lentos processos de 
aprovação (47%) e a falta de prontidão do 
projeto para receber os fundos (33%).

Portanto, qualquer pacote de estímulo deve 
ser acompanhado por um processo de 
aprovação acelerada, enquanto as unidades 
de infraestrutura devem compor projetos 
adequados para receber o novo 
financiamento disponível.
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Brasil

Colômbia

Uruguai

Chile

Argentina

Panamá

Peru

Costa Rica

Bolívia

El Salvador

Equador

Honduras

México

Nicarágua

Paraguai

27

1

1

1

2
5

18
1

4

1

5

7
6

1

1

Em que país da América Latina você atua?

81Total respondentes

Resultados da pesquisa
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O setor privado tem um papel 
fundamental a desempenhar na 
recuperação econômica, mas há 
trabalho a ser feito para enfrentar 
as barreiras que afetam a 
sua eficácia

Uma resposta diferente da que recebemos 
em 2010 refere-se ao papel do setor privado 
na melhoria da eficiência da entrega de 
infraestrutura na região.

Uma clara maioria dos entrevistados (92,5%) 
diz que o setor privado pode ajudar a melhorar 
a eficiência na entrega de infraestrutura. Esse 
percentual é significativamente maior do que os 
65% obtidos em nosso estudo de 2010.

Isso não é surpreendente. Os governos da 
América Latina estão praticamente impedidos 
de alocar mais recursos em infraestrutura, 
visto que, no ambiente atual, o atendimento 
às necessidades trazidas pela pandemia de 
Covid-19 deve ser a prioridade. Além disso, 
o déficit de infraestrutura é tão significativo 
que o sentimento geral na região é o de que 
somente o setor privado dispõe da eficiência 

necessária a suprir essas lacunas – trata-se de 
um sentimento bem diferente do que captamos 
em 2010, após a crise global.

Dito isto, os funcionários do setor público também 
mencionaram barreiras que os impedem de 
trabalhar efetivamente com o setor privado – e 
reconheceram que estas precisam ser enfrentadas. 
Dentre os desafios mencionados, incluem-se: 
uma legislação de contratação rígida ou ineficiente 
(33%); diferenças culturais entre os setores 
público e privado (30%); falta de competitividade 
e qualidade no mercado do setor privado (27%); a 
incapacidade de cumprir as obrigações contratuais 
durante a fase de implementação (26%); e a falta 
de confiança (26%).

Os governos precisam trabalhar no sentido 
de derrubar esses obstáculos. Ao mesmo 
tempo, devem garantir que os investimentos 
privados não se limitem aos projetos nos 
quais o financiamento vem diretamente do 
usuário. É preciso que haja uma combinação 
de iniciativas, que incluem monetizar ativos 
existentes, alocar dinheiro de estímulo quando 
o usuário não dispuser de recursos para arcar 
com o financiamento e incorporar uma avaliação 
de impacto mais ampla em business cases e 
seleção de projetos.

Resultados da pesquisa
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Despolitizar a tomada de decisões em projetos de infraestrutura

essa despolitização, tais como: desenvolver 
e implementar metodologias de análise de 
custo-benefício (fator mencionado por 50,6% 
dos respondentes); aumentar a transparência 
na seleção de projetos (46,9%);estabelecer 
e aplicar diretrizes para priorizar projetos de 
infraestrutura (44,4%); e melhorar as avaliações 
ESG* (40,7%).  

Quando questionados sobre o que melhoraria 
significativamente a entrega de infraestrutura 
em seu país, os respondentes deram ênfase à 
despolitização nos processos decisórios.

Para que esse intento seja logrado, os 
funcionários do setor público destacaram 
uma série de iniciativas que facilitariam 

50,6% 46,9% 44,4% 40,7%

* Environmental, social and governance

Desenvolver e 
implementar 

metodologias de análise 
de custo-benefício

Aumentar a 
transparência na 

seleção de projetos

Estabelecer e aplicar 
diretrizes para 

priorizar projetos de 
infraestrutura

Melhorar as 
avaliações ESG*

Resultados da pesquisa
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Avaliar e monitorar os impactos mais amplos 
gerados pelos projetos de infraestrutura

Resultados da pesquisa

Aumentar a eficácia do governo na infraestrutura, 
melhorando o processo orçamentário e reunindo 
consenso sobre quais são as prioridades

Na KPMG, saudamos a inclusão de 
considerações ESG na seleção de projetos, 
conforme sugerido nas respostas à nossa 
pesquisa. Este tópico não foi levantado em 
nosso estudo de 2010, mas o consideramos 
de extrema importância para um mercado 
emergente como a América Latina, onde as 
decisões de infraestrutura devem atender às 
necessidades dos mais vulneráveis.

Dito isto, a maioria dos funcionários públicos entende 
que a área onde a sua organização é menos eficaz 
é exatamente na verificação se os benefícios mais 
amplos gerados pelo projeto foram efetivamente 
entregues. Num contexto de recuperação ecoómica 
pós covid, é essencial que os beneficios estimados 
com projetos de infraestrutura sejam efetivamente 
entregues para se poder recuperar parte do emprego 
perdido na região.

Os participantes da pesquisa destacaram 
vários obstáculos à eficácia do setor público no 
gerenciamento de projetos de infraestrutura.

Semelhante ao nosso estudo em 2010, o 
principal motivo é a insuficiência de recursos: 
56,7% apontam o tamanho dos orçamentos 
dos projetos como o principal obstáculo ao 
gerenciamento de infraestrutura do setor público. 

A falta de consenso sobre as prioridades 
de infraestrutura entre os formuladores de 

políticas e as partes interessadas foi mencionada 
por 49,3% dos respondentes.

Em uma pergunta separada, quando questionados 
sobre os fatores que impediriam suas respectivas 
organizações de fornecerem infraestrutura de 
maneira mais eficaz, a maioria destacou a falta 
de recursos (51,8%), seguida pela ausência de 
vontade política (32%) e a falta de clareza nos 
processos internos (29,6%).
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Uso da tecnologia no planejamento, 
fornecimento e gerenciamento 
de infraestrutura, melhorando 
a capacitação e a integração de 
setores e Ministérios

Quando questionados sobre os empecilhos 
ao uso de mais tecnologia no planejamento, 
fornecimento e gerenciamento de infraestrutura, 
a maioria dos respondentes destacou a falta 
de integração entre os Ministérios e os setores 
atendidos, bem como a falta de capacitação 
adequada. Essa é uma questão fundamental, 
na medida em que a tecnologia estimula a 
interdependência entre setores (por exemplo, 
5G e assistência médica, ou expansão da 
capacidade de receber veículos elétricos e a 
geração de energia). Mais do que nunca, deve-se 
fomentar o alinhamento e a coordenação entre 
departamentos e agências governamentais.

Os governos da América Latina devem seguir 
o que seus colegas na Ásia já estão fazendo 
(centros de tecnologia na Malásia e nas cidades 
inteligentes da Indonésia) em termos de 
desenvolvimento de abordagens inteiramente 
novas para solucionar seus desafios de 
infraestrutura. Conforme apontamos em nossas 
tendências emergentes na infraestrutura 2020 
(www.kpmg.com/emergingtrends), os mercados 
emergentes, livres de infraestrutura, modelos 
e regulamentação herdados, devem estar 
impulsionando a agenda da Infratech.

Resultados da pesquisa
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Conclusão

No ambiente atual, todos os esforços estão 
concentrados na recuperação econômica 
mediante a crise mundial deflagrada pela 
pandemia de Covid-19. Neste contexto, a 
infraestrutura desempenha papel significativo, 
mas experiências anteriores nos ensinaram que 
não basta injetar uma enxurrada de dinheiro em 
projetos e novos investimentos. É preciso que 
a alocação de recursos seja acompanhada de 
maior transparência (por exemplo, tendo um 
critério ESG que seja monitorado regularmente), 
com a despolitização do setor, maior cooperação 
público-privada e melhor uso da tecnologia. 
A soma de todas essas providências é o que 
efetivamente amplia a possibilidade de obter 
bons resultados.

A América Latina precisa disso. A maioria 
das sugestões pode ser implementada 
se houver vontade política. O foco, 
portanto, pode voltar-se para a obtenção 
de recursos que viabilizem projetos de 
menor visibilidade (de infraestrutura, 
sim, mas com uma componente social 
cuja viabilidade não está dependente de 
pagamentos de usuários). É nesta direção 
que o dinheiro do estímulo, bem como 
qualquer monetização de ativos, precisa ir.

Definitivamente, a infraestrutura pode 
desempenhar um papel fundamental para 
garantir que os mais vulneráveis estejam no 
centro das políticas e decisões do governo.
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Apêndice
1. Quais das opções a seguir são os maiores impedimentos do setor 
público para mais investimentos em infraestrutura no país em que 
você está baseado? (Selecione até três opções)

Nenhuma das opções
anteriores - não há impedimentos

Não sei

Outra

Controles excessivos pelos órgãos
de controle / tribunais de contas

Baixa qualidade de crédito das
autoridades públicas

Falta de estabilidade da estrutura
jurídica / regulatória

Ausência de uma estrutura jurídica /
regulatória apropriada

Ausência de um processo de
contratação efetivo

Entendimento inadequado da
gravidade do problema

Ausência de um plano de
infraestrutura de longo prazo

Ausência de políticas adequadas

Ausência de habilidades / conhecimentos /
treinamento de funcionários nessa área

Ausência de estabilidade das políticas públicas

Corrupção ou má utilização de
recursos destinados à infraestrutura

Falta de senso de urgência

Politização das prioridades dos
projetos de infraestrutura

Ausência de recursos financeiros 49

25

2

19

13

12

5

36

4

10

10

3

9

7

0

0

7
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2. Refletindo especificamente sobre o país em que você se encontra, quais 
são as maiores barreiras para trabalhar efetivamente com o setor privado em 
infraestrutura (por exemplo, projeto, construção, financiamento e operação)? 
(Selecione até três opções)

Apêndice

Nenhuma das opções
anteriores - não há barreiras

Não sei

Outra

Legislação de contratação rígida ou ineficiente 

Opinião pública contrária à participação do
setor privado no fornecimento de ativos públicos

Ausência de um mecanismo equitativo
para a resolução de litígios

Relacionamento conflituoso

Equilíbrio desigual de poder

Incapacidade de cumprir os compromissos
contratuais (etapa de implementação)

Incapacidade de manter os compromissos assumidos
(etapa de desenvolvimento ou de contrato)

Ausência de competitividade e qualidade
no mercado privado 

Falta de confiança

Obrigação do setor público de ser transparente

Diferenças culturais entre os
setores público e privado 

1

21

22

21

12

9

6

15

19

27

5

4

0

24
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3. Refletindo especificamente sobre o país em que está localizado, você 
considera que a eficácia governamental é um impeditivo para a entrega 
efetiva da infraestrutura requerida (avalie de 1 a 5, em que 1 é um grande 
impedimento e 5 não representa um impedimento)?

4. Refletindo especificamente sobre o país em que você está localizado, qual 
você considera ser o maior desafio para aplicar efetivamente os subsídios ao 
investimento disponíveis? (Selecione até três opções)

171

2

3

4

5

19

24

16

5

Não aplicável - não há desafios

Não aplicável - não há subsídios ao
investimento disponíveis

Não sei

Outro

Ausência de Normas Ambientais, Sociais e de Governança
(ESG) que permitiriam o acesso a esses recursos

Preparação dos projetos para receberem
aportes de recursos

Destinação de recursos para
projetos específicos

Necessidade de alocar recursos em projetos
‘prontos para serem construídos’

Transparência em relação aos gastos

Responsabilidade pelos gastos

Controles e monitoramento adequados

Restrições regulatórias excessivas

Processos de aprovação lentos 38

18

18

16

12

9

11

27

4

5

5

6

1

Apêndice
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Apêndice

5. Qual dos fatores a seguir provavelmente geraria a melhoria mais 
significativa para o desenvolvimento da infraestrutura na jurisdição 
para a qual você trabalha? (Selecione até três opções)

Não aplicável - jurisdição muito pequena
para essas soluções

Não aplicável - não há necessidade de melhoria

Não sei

Outro

Maior participação de fundos de infraestrutura
ou Private Equity

Destacamentos (Secondments) entre
os setores público e privado

Melhor remuneração do profissional do setor público

Maior centralização no processo de
contratação de infraestrutura

Mensuração dos impactos mais amplos
(ESG) que os projetos geram

Transferência de controles e responsabilidades
do funcionário público para a agência que ele representa

Maior esclarecimento sobre o papel das diferentes
agências governamentais na entrega da infraestrutura

Mais transparência nos gastos

Estabelecimento de centros de excelência

Mais transparência na seleção de projetos

Maior uso de parcerias público-privadas

Despolitizar a gestão de políticas públicas
de infraestrutura

Melhor treinamento dos funcionários do setor público 34

35

29

19

21

5

20

9

18

7

7

4

2

0

0

0

5
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6. Considerando o crescimento de longo prazo da economia na jurisdição 
para a qual você trabalha, qual o seu nível de preocupação quanto à possi-
bilidade dos seguintes fatores inibirem a disponibilização de infraestrutura 
por parte da sua organização que facilite o mencionado crescimento. (1 = 
muito preocupado e 5 = totalmente despreocupado)?

Apêndice

5

4

3

2

1

                                                                                          23

                                                                                                                                                    34

                                      13

                                                                               21

          8

                                                                          20

6

                                                                                       23

                                                  16

                                                                           21

                                                                                                            27

                                                        17

                                                        17

7

                                 13

                                                     17

                                                                                                            27

                                                            18

                                                                                                                 28

                                                                                 22

                                                                      20

                                           15

                10

                                                           18

                            12

                                                                       20

                                                      17

                                                                                                                           30

                                7

                4

      2

          3

                                      8

                      5

                                                                                           18

Disponibilidade de �nanciamento

Condições econômicas

E�cácia governamental

Ambiente político

Disponibilidade de habilidades / 
pessoas relevantes

Capacidade de Pagamento do 
serviço (pelo Setor Público, 
usuário ou outras entidades)

Disponibilidade de recursos / 
matérias-primas
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7. Refletindo sobre a jurisdição para a qual você trabalha, quais são as manei-
ras mais efetivas de despolitizar a priorização de projetos de infraestrutura? 
(Selecione até três opções)

Apêndice

Não sei

O processo não precisa ser despolitizado

Outra

Melhorar a alocação de custos e benefícios
financeiros / sociais / ambientais / de governança

Melhorar a identificação de custos e benefícios
 financeiros / sociais / ambientais / de governança

Aumentar o envolvimento das partes interessadas

Estabelecer e aplicar as diretrizes para definir
prioridades de infraestrutura

Desenvolver e adotar metodologias de custo-benefício
para quantificar os resultados do projeto

Melhorar o processo de contratação de
parcerias público-privadas

Aumentar a transparência na seleção
de projetos de infraestrutura 38

24

41

12

36

33

18

1

0

1
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8. Refletindo sobre a jurisdição para a qual você trabalha, quais são 
os maiores obstáculos para a efetividade da gestão do setor público 
envolvida na infraestrutura? (Selecione até três opções)

Não sei

Nenhuma das opções
anteriores - não há obstáculos

Outro

Capacitação de entidades externas

Oportunidades de carreira em infraestrutura (por exemplo,
especialização, desenvolvimento e treinamento)

Recursos de transparência (por exemplo, processos
de contratação abertos)

Orçamento para a equipe

Capacitação dos profissionais internos

Incentivos e remuneração por desempenho

Gestão de desempenho

Prestação de contas (accountability)

Consenso sobre as prioridades de infraestrutura entre os
formuladores de políticas e as partes interessadas

Orçamento para os projetos 46

40

17

17

16

19

6

10

20

3

4

0

1

Apêndice
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9. Na sua opinião, qual é, na sua organização, a eficácia dos 
processos a seguir listados em relação à infraestrutura? (1 = 
totalmente ineficaz e 5 = muito eficaz)

Apêndice

5

4

3

2

1

5
                                                  11
                         8
5
                         8
                         8
                                 9
                         8
5
        6
                7
         6
                                                                                    15

                          13
                                  14
10
                                                                    18
                                                                            19
                                                                                     20
                                                                    18
                                                                            19
                                                                                     20
                                                                                                                                                          28
10
10
                                                                                                                        24

                 22
                         23
                                  24
                                                                            29
                                                           27
                 22
                                                   26
                                                            27
                                                                            29
20
                                  24
                                                                            29
                                  24

                                                                                                                                                 30
                                                                                                                                                 30
                                                                                                                                         29
                          16
                                                   19
                                                                                     23
                                                                                                       25
                                                                    21
                                                                                              24
                                                   19
                                                                                                               26
                                                                                                                                28
13

                                                                     11
3
                                                            10
                                                                                     13
                                           8
                                           8
3
                          6
3
                                           8
                                                                                               14
                                           8
                  5

Definição de projetos

Mensuração dos benefícios de 
projeto mais amplos (econômicos, 
sociais e ambientais)

Avaliação de necessidades

Aprovação do financiamento

Gerenciamento de contratos 
durante a implementação

Gerenciamento de contratos 
durante as operações

Contratação

Orçamentação de projetos

Gestão de ativos durante as 
operações

Definição da política de 
infraestrutura

Sustentar e demonstrar 
compromisso com a 
implementação do projeto

Gestão de recursos

Avaliação da entrega dos 
benefícios mais amplos do projeto
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10. Refletindo especificamente sobre a sua organização, o que o impede 
de fornecer a infraestrutura de uma maneira mais eficaz? Inexistência de: 
(Selecione até três opções)

11. Você considera que o setor 
privado pode ajudá-lo a melho-
rar essa eficiência?

Nada está impedindo a 
entrega da infraestrutura

Outro

Questões relacionadas à 
gestão de mão de obra

Suporte público

Experiência e especialização
da minha equipe

Autoridade

Clareza nos processos internos

Cooperação com o setor privado

Senso de urgência

Vontade política

Recursos 42

26

22

13

24

8

17

15

11

9

4

92,5%

3,75%
3,75%

Sim

Não

Não sei

Apêndice
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12. Pensando especificamente na sua organização, o que seria necessário 
mudar para que sua organização trabalhasse mais de perto com o setor 
privado? (Selecione até três opções)

Apêndice

Não sei

Não estou interessado em
trabalhar com o setor privado

Outro

Mais recursos para facilitar
a transparência

Condições de mercado

Apetite ao risco de setor privado

Transferência de controles e
responsabilidades do funcionário público

para a agência que ele representa

Leis novas ou revisadas

Opinião pública

Habilidades do setor público

Atitudes do setor privado

Processos de contratação

Maior uso de medidas baseadas
no desempenho

Atitudes internas, incluindo esclarecimentos
sobre a função de cada agência

Disponibilidade de fundos 19

22

20

19

17

22

7

20

16

19

23

1

0

1

4
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13. Quais são os maiores obstáculos que impedem o seu país de começar a 
incorporar a tecnologia no planejamento, entrega e gestão da infraestrutura?

14. Qual é a eficácia do seu país na gestão 
dos seus ativos de infraestrutura?

Apêndice

51

2

3

4

5

20

39

16

1

42

44

14

25

30

5

2Não sabe

Não é relevante para o meu país

Falta de financiamento

Investimento insuficiente nos setores
de energia e telecomunicações para

lidar com essas tecnologia

Regulamentação ruim ou inexistente

Falta de integração entre
setores / ministérios

Falta de capacidade
no setor público
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15. Em que país da América Latina você está 
localizado ou está focando seu trabalho?

Apêndice

Uruguai

Peru

Paraguai

Panamá

Nicarágua

México

Honduras

Equador

El Salvador

Costa Rica

Colômbia

Chile

Brasil

Bolívia

Argentina 5

1

1

1

1

1

5

4

1

1

27

18

6

2

7
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16. Em que nível de governo sua organização atua?

18. Qual das opções a seguir melhor descreve a sua organização?

17. Qual das opções a seguir melhor descreve o seu cargo?

Apêndice

14

19

Federal / nacional

Estado / regional

Cidade / local

48

16

15

19

6

6

6

19Outro

Chefe de agência / ministério
ou equivalente

Diretor financeiro ou equivalente

Diretor ou equivalente

Chefe de projeto ou equivalente

Gerente sênior ou equivalente

Gerente ou equivalente

19

5

14

59

7

2

4

0

9

Não sei

Outra

Órgão público não 
departamental (NDPB)

Organização não governamental
quase autônoma (Quango)

Agência multirregional
e/ou multilateral

Setor público
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