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O papel do setor público no desenvolvimento 
da infraestrutura na América do Sul 

A pandemia da Covid-19 interrompeu a atividade econômica 
global como nenhuma outra crise na história recente. 
Embora seja possível afirmar que a instabilidade causada 
pela emergência de saúde repercutiu de múltiplas formas 
nas mais diversas áreas produtivas, o setor de infraestrutura 
foi um dos mais afetados, uma vez que a crise não somente 
impediu o progresso de projetos em andamento no mundo 
todo, mas também revelou o déficit crônico de obras em 
algumas regiões negligenciadas, como a América do Sul. 
Além disso, esse cenário também evidenciou a urgência 
de se estabelecer um marco regulatório e condições 
econômicas mais adequadas para promover investimentos 
em um setor que, como se sabe, é determinante para o 
crescimento econômico. 
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Da mesma forma, a sensação global de uma maior vulnerabilidade 
(resultado da crise de saúde) implicará em uma nova dinâmica de 
desenvolvimento, marcada pelo aumento nas demandas sociais 
relacionadas ao meio ambiente, à segurança e à sustentabilidade, o 
que levantará novos obstáculos, mas também mais oportunidades 
para o desenvolvimento da infraestrutura, tanto no âmbito global, 
quanto regionalmente. 

Assim sendo, no primeiro semestre de 2020, a KPMG lançou a 
pesquisa “Infraestrutura na América Latina: Perspectivas do setor 
público”, para analisar o papel do setor público no desenvolvimento 
da infraestrutura e oferecer uma visão objetiva dos especialistas em 
relação a essa problemática. A infraestrutura, um dos setores de 
maior impacto socioeconômico para os países da América Latina, 
enfrenta há anos alguns desafios associados ao baixo volume 
de investimentos em áreas que costumam ser prioritárias para 
promover o crescimento econômico e o bem-estar da população. 
Para se ter uma ideia desse déficit, a América Latina investe 
atualmente entre 2% e 3% do seu PIB em infraestrutura, quando 
a recomendação, ou a “boa prática internacional”, é que esse valor 
atinja, no mínimo, 5%. Para reverter esse cenário, o papel do setor 
público é e será fundamental, principalmente no período pós-pandêmico. 

Antes de mostrar algumas das principais conclusões do estudo 
citado, é importante destacar que, embora tenham sido 
entrevistados 81 funcionários públicos latino-americanos para a 
realização da pesquisa, os resultados apresentados neste artigo 
abrangem apenas as respostas dos 70 líderes da América do Sul 
participantes do levantamento, que surgem diretamente do relatório 
“Infraestrutura na América do Sul: Perspectivas do setor público”1, 
da KPMG na América do Sul.  

Paralelamente aos resultados obtidos para a América Latina 
como um todo, os funcionários localizados na América do Sul 
destacaram que, embora a falta de verba para o financiamento de 
obras represente logicamente o maior obstáculo para a expansão 
do investimento público na região, a falta de um plano de obras 
de longo prazo, a politização da agenda de projetos e a falta de 
estabilidade nas políticas públicas seriam os outros entraves mais 
importantes para a realização desse objetivo, e que têm o setor 
público como principal responsável. De fato, essas quatro opções 
juntas somaram 63% do total das respostas dos funcionários que 
representaram a América do Sul na pesquisa. 

No tocante às respostas anteriores, a 
grande maioria dos entrevistados também 
afirmou que a região deveria avançar 
para uma agenda mais despolitizada em 
termos de projetos de infraestrutura, 
bem como melhorar a formação e a 
capacitação dos profissionais do setor 
público, além de aumentar o uso de 
esquemas de participação público-privada 
(PPP), procurar maior transparência 
na seleção dos projetos, e adotar 
novas tecnologias e ferramentas que 
permitam uma mensuração adequada 
dos impactos gerais dos projetos a 
serem realizados, principalmente em relação aos impactos 
sociais, ambientais e de governança (ESG). Na opinião dos 
funcionários públicos pesquisados, essas iniciativas poderiam 
melhorar substancialmente o nível de investimentos destinados 
ao desenvolvimento da infraestrutura na América do Sul e, 

progressivamente, aproximá-los da margem recomendada 
internacionalmente.

O papel do setor público nesse campo é tão importante que 
aproximadamente 40% dos entrevistados consideraram que 
a falta de eficiência dele constitui um entrave para o bom 
desenvolvimento da infraestrutura. Com base nas respostas dos 
funcionários, a pesquisa também constatou que ambas as pontas 
da cadeia de valor da infraestrutura (isto é, o setor público, que 
propõe a lista de obras, e o setor privado, que as executa) são 
importantes para conseguir um desenvolvimento “harmonioso” 

nessa indústria. 

Os participantes da pesquisa destacaram 
ainda que as autoridades deveriam propiciar 
uma regulamentação mais flexível nos 
processos de contratação, bem como o 
estabelecimento de um marco de ação 
conjunta para evitar a desaprovação 
comunitária no fornecimento privado de 
bens públicos, a constante divergência 
entre os interesses de ambos os setores, 
ou a violação de contratos em fase de 
execução – alguns dos principais problemas 
destacados no estudo e que estariam 
dificultando a relação público-privada. 

Além disso, os entrevistados enfatizaram que a região padece 
de alguns inconvenientes que, paralelamente, impedem o fluxo 
adequado dos subsídios e das verbas para o setor privado. Nesse 
sentido, enquanto 22% dos funcionários sul-americanos culparam 
a morosidade como um dos obstáculos para os processos de 

América Latina investe 
atualmente entre 2% 
e 3% do seu PIB em 
infraestrutura, quando a 
recomendação, ou a “boa 
prática internacional”, é 
que esse valor atinja, no 
mínimo, 5%. 

1. Este relatório foi elaborado com as respostas dos 70 líderes da América 
do Sul que participaram da pesquisa “Infraestrutura na América Latina: 
Perspectivas do setor público”.
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aprovação, outros mencionaram a falta de preparo dos projetos para 
receber a verba e, novamente, as restrições derivadas do excesso de 
regulamentação. 

No entanto, o estudo também mostra que não basta estabelecer um 
marco ou ambiente propício para o investimento. Conforme destacado 
nos parágrafos anteriores, a pesquisa revelou que os governos devem 
garantir que os recursos destinados ao desenvolvimento de obras 
sejam fornecidos com maior transparência e que, ao mesmo tempo, 
sejam considerados os impactos ambientais, sociais e de governança 
(ASG), três critérios que vêm ganhando relevância neste e em outros 
setores da economia. Em particular, as mudanças climáticas se 
tornaram uma questão central para a infraestrutura, uma vez que a 
consciência social da “vulnerabilidade” é atualmente maior do que 
antes do início da crise de saúde.

Da mesma forma, dado que o desenvolvimento de obras de 
infraestrutura deve ter uma finalidade social, especialmente no 
contexto atual, os governos devem ser capazes de garantir que os 
grupos mais vulneráveis sejam o foco de suas políticas e decisões. 
Para isso, é necessária uma agenda progressista que inclua 
contribuições mais significativas para o setor social e uma maior 
despolitização dos planos e prioridades de infraestrutura, o que 
é essencial para que o setor seja um catalisador da recuperação 
econômica no período pós-pandêmico.

Os resultados apresentados neste artigo, obtidos na íntegra da 
pesquisa realizada com lideranças da região da América do Sul, 
fornecem algumas diretrizes que podem servir de roteiro para o 
planejamento do setor de infraestrutura na região. Este, assim 
como outros segmentos que costumam contribuir substancialmente 
para a produtividade e o crescimento econômico, serão cruciais na 
recuperação pós-crise. E o setor público será o líder nessa caminhada.

Ser especialista
transforma
negócios
Nosso conhecimento e nossa atuação nas
especificações de diferentes empresas
nos conduzem a decisões acertadas
diante dos desafios de cada setor.

#KPMGTransforma

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & legal S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro  
de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), una entidad suiza.  
Derechos reservados.


