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Trabalhar para que o setor de infraestrutura se 
fortaleça e continue a cumprir seu papel de 
catalisador da recuperação econômica: este 
é um dos esforços essenciais para 2021. Isso 

porque, embora a pandemia não tenha sido debelada, 
é hora de priorizar o futuro e tomar decisões que o 
norteiem da melhor forma possível.

Mas, para que esse esforço em prol da recuperação 
econômica seja produtivo, é essencial compreender 
tendências. E, quando falamos em “tendências”, nos 
referimos a um conjunto de fatores que englobam 
desde tecnologia a conjuntura socioeconômica, de 
aspirações sociais de natureza comportamental a 
conceitos de sustentabilidade.

O estudo Emerging trends in infrastructure, da 
KPMG Global, objetiva desvendar tendências e 
antecipar caminhos. Em sua 10ª edição, publicada 
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no início de 2020, o levantamento não fez menção à 
pandemia e seus impactos - isso porque, evidentemente, 
seria impossível prever o surgimento do novo coronavírus 
e seus efeitos devastadores -, mas trouxe análises que, 
a despeito da profunda mudança conjuntural, provaram-
se acertadas. Dentre elas, a necessidade de maior 
resiliência em ativos de infraestrutura, a crescente 
importância da sustentabilidade e a urgência de rever 
a percepção de risco, colocando de lado opiniões pré-
concebidas. Todas essas tendências surgiram e, em 
alguns casos, foram até exacerbadas ante os novos 
desafios. 

Agora, já impactados pela covid-19, publicamos a versão 
de 2021 do estudo em que mapeamos as 10 tendências 
que devem perdurar até o final da década. E temos uma 
boa notícia: estamos otimistas sobre
 tais perspectivas.

Planejar com flexibilidade

A primeira dessas tendências é a da flexibilidade no 
planejamento. Ou seja: o setor de infraestrutura precisará 
habituar-se a operar de forma dinâmica. Em 2016, já 
apontávamos que os players de infraestrutura tinham 
muito a aprender com os líderes de tecnologia, autênticos 
“mestres” na arte de reinventar, recalibrar projetos e 
moldar-se de forma ágil e flexível a um mercado em 
constante evolução. 

A pandemia impôs a necessidade de repensar desde as 
formas de interação social até a intensidade e relevância 
da tecnologia em absolutamente todos os segmentos. 
Em termos de tendências, vislumbramos a necessidade 
de estudar os métodos mais eficazes de utilizar Data 
& Analytics (aproveitando as tecnologias da Internet 
das Coisas para otimizar operações e manutenção, por 



exemplo). Também será preciso 
acompanhar atentamente o 
comportamento das pessoas, para 
detectar suas principais necessidades 
em infraestrutura, sobretudo com 
vistas às novas formas de viver e 
trabalhar. 

Cidades em crise de identidade    

É inevitável que a crise sanitária 
global impacte os modelos urbanos. 
O que hoje torna uma cidade 
atraente para viver, trabalhar e se 
divertir não necessariamente tem 
a ver com o que priorizávamos 
no passado recente. O chamado 
“efeito de rede”, em que as pessoas 
compartilham serviços, ativos, 
cultura etc., pressupõe (ao menos 
em parte) adensamentos que já não 
são desejáveis. Novos padrões de 
estilo de vida tendem a se consolidar, 
mas não necessariamente serão 
prevalentes, visto que parte das 
pessoas revela sentir falta do dia a dia 
agitado e das interações presenciais, 
inclusive no campo profissional. O 
mais provável é que modelos híbridos 
ganhem espaço - e, nessa toada, 
cidades grandes já não serão o único 
“ímã” a atrair pessoas, ideias e 
negócios. 

Globalização perde força

O crescimento das políticas 
nacionalistas, que teve um dos 
seus pontos altos na decisão dos 
ingleses saírem da União Europeia 

(Brexit), é um fenômeno que vem 
sendo observado há alguns anos em 
diversos países. A pandemia acentuou 
essa tendência, que se traduz em 
cerceamento dos movimentos 
migratórios internacionais e em 
embates comerciais que, não raro, 
impactam as trocas comerciais. De 
imediato, essa tendência se reflete 
nos planejamentos de infraestrutura 
ligados a portos e aeroportos. Os 
conceitos de Environmental, Social 
and Governance (ESG) devem se 
tornar cada vez mais emergentes.

Cadeias de suprimentos 
priorizarão a produção local

Se tem algo que concilia 
perfeitamente o pendor nacionalista 
crescente com a necessidade de 
contemplar os pilares de ESG na 
realização de projetos é a busca 
por fornecedores locais. Com a 
resiliência da cadeia de suprimentos 
hoje no topo da agenda, a maioria 
das empresas está enxugando suas 
cadeias, ao mesmo tempo em que 
realizam o onshoring e o nearshoring 
da capacidade existente, o que 
impacta a infraestrutura de expedição, 
transporte e comércio. Neste 
cenário, novos modelos de negócios 
tendem a surgir - e, para aproveitar 
as oportunidades, será necessário 
abraçar ferramentas tecnológicas, 
como o uso das impressoras 3D.
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Meio ambiente, enfoque social 
e governança

Os lockdowns mostraram, na prática, 
como a vida pode ser interessante 
com menos congestionamentos, 
menos emissões gases de efeito de 
estufa e menos tempo despendido 
em deslocamentos. Também 
houve momentos de mobilização 
social em prol das camadas menos 
favorecidas, que foram as mais 
afetadas pela perda de empregos, a 
supressão de atividades informais e 
outras consequências advindas do 
esfriamento da economia. Assim, 
se antes já havia um despertar para 
a agenda ESG, a pandemia acelerou 
esse anseio por uma infraestrutura 
que contemple aspectos ambientais, 
sociais e de governança, de modo 
que o seu desenvolvimento contribua 
para um mundo mais justo, inclusivo 
e equitativo. 

Resiliência galga posições 
na agenda 

Realizado em janeiro de 2020, o 
Fórum Econômico Mundial sequer 
incluiu um risco de pandemia na 
agenda a ser discutida. O grande 
foco era a questão ambiental. E, 
embora o novo coronavírus tenha 
imposto uma série de readequações e 
redirecionamento nos planejamentos 
de governos e empresas, a resiliência 



dos ativos em infraestrutura continua 
a estar no topo das prioridades. 

Mundo digital e poder público 

Já se tornou lugar-comum constatar 
que a pandemia acelerou os 
processos de digitalização que 
estavam em curso há anos, 
antecipando a adesão maciça a 
ferramentas virtuais de trabalho, 
armazenamento e tráfego de dados.

Além de uma legislação forte com 
vistas à proteção da privacidade 
do usuário - que, no Brasil, já 
existe na forma da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) -, os 
entes governamentais podem atuar 
em outras frentes de incentivo à 
economia digital, implementando 
ou provendo melhorias em acesso 
à internet, largura de banda e 
tecnologias de conectividade, que 
incluem o 5G e a nuvem. Ter em foco 
esses elementos será fundamental 
para planejar, delinear e colocar em 
curso projetos de infraestrutura que 
de fato correspondam aos anseios e 
às necessidades do momento que 
vivemos e do futuro próximo. 

Tendo esse cenário bem claro, 
o estudo prevê que o foco na 
conectividade tende a se intensificar, 
com os governos cientes de suas 
deficiências em infraestrutura digital e 
empenhados em dirimir essas lacunas 
para, desse modo, impulsionarem o 
crescimento de suas economias. 

Reformas políticas e 
regulatórias 

Ainda com foco no papel dos entes 
públicos na criação de condições 
adequadas ao crescimento de uma 
economia cada vez mais digital, 
fica claro que os governos têm a 
oportunidade de repensar modelos de 
interação com a sociedade. E, cumpre 
lembrar, nunca foi tão necessária e 
premente a junção das iniciativas 
pública e privada na construção 

de soluções e no atendimento 
a necessidades diversas. O PIX, 
desenvolvido pelo Banco Central 
em conjunto com as instituições 
financeiras nacionais, é um bom 
exemplo de como essa sinergia pode 
ser frutífera para a população como 
um todo. Num contexto em que é 
fundamental responder de forma 
rápida à crise, esperamos a adopção, 
por parte dos governos, de processos 
de transformação mais radicais que 
poderão ajudar no desentrave do 
pipeline de projetos de infraestrutura.

Nos mercados emergentes, 
os bancos multilaterais de 
desenvolvimento (os MDBs, da sigla 
em inglês: multilateral development 
banks), como o BID ou Banco 
Mundial, podem ajudar a impulsionar 
as mudanças. Há bons sinais neste 
sentido: é bem possível que, a partir 
de 2021, governos e MDBs comecem 
se juntem para implementar 
mudanças radicais no setor de 
infraestrutura.

Parcerias

Conforme antecipamos neste texto, 
a parceria entre o poder público e 
a iniciativa privada é mais do que 
desejável: ela é imprescindível para 
que as soluções de infraestrutura 
sejam entregues de fato.

Não é de hoje que o setor privado 
tem participado de forma relevante 
na entrega e operação de ativos 
e serviços de infraestrutura. De 
contratos básicos de operação a 
veículos de investimento complexos, 
o setor privado tem assumido 
um papel crescente na captação, 
financiamento e disponibilização 
de infraestrutura para prestação de 
serviços públicos. 

Hoje, além das parcerias de 
financiamento tradicionais, muitos 
governos estão empenhados em 
estabelecer modelos colaborativos 
que proporcionem acesso a 
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conhecimentos e capacidades 
aprimorados. Neste sentido, é 
desejável que o poder público 
efetivamente enxergue no setor 
privado não só um aliado na 
entrega de ativos, mas também no 
provimento de serviços. 

Completando o cenário descrito, 
convém ressaltar: as perdas que 
a pandemia acarretou aos cofres 
públicos são um elemento a mais 
de pressão para que os governos 
busquem modelos alternativos de 
cooperação e negócios. 

Novos modelos de 
financiamento 

As novas opções de financiamento 
para o setor de infraestrutura têm 
crescido de forma consistente 
nos últimos anos, proporcionando, 
sobretudo aos governos, chances 
sem precedentes de aproveitar 
as diferentes fontes de recursos, 
incluindo capital institucional e fundos 
sustentáveis, além dos bancos locais 
e regionais e mercados de capitais. 

Em 2021, os investidores tenderão 
a priorizar as oportunidades que 
acenam com retornos de longo prazo 
sustentáveis e protegidos contra 
a inflação. Essa tendência é hoje 
especialmente válida no Brasil, onde 
as taxas dos títulos do tesouro se 
tornaram relativamente baixas quando 
comparadas com há 5 anos atrás.

Conclusão

Haverá a necessidade de repensar 
os modelos urbanos, e as reais 
prioridades em grandes obras de 
infraestrutura. Mas esse “repensar” 
abrange tudo: desde portos e 
aeroportos até as soluções de 
mobilidade implementadas no 
coração das cidades.

Os investimentos terão que levar em 
conta que as transformações rápidas 
e contínuas nos conduzem para um 
modelo econômico cada vez mais 
tecnológico. Parcerias público-privadas 
devem viabilizar a criação e/ou o 
aprimoramento de toda uma rede de 
infraestrutura voltada à otimização 
das oportunidades dessa sociedade 
fortemente digital.  

E, nesse mundo que se redesenha, 
os negócios já não serão bem ou 
malsucedidos apenas na medida do 
lucro proporcionado: seu sucesso 
também será pautado pelo impacto 
que produzem sobre a sociedade - a 
pauta ESG. Ou seja: meio ambiente, 
inclusão, diversidade e questões 
correlatas entraram definitivamente 
para o rol de preocupações dos 
stakeholders.

O Brasil tem uma enorme 
oportunidade à sua frente. O atraso 
em termos de infraestrutura - fruto 
de anos de desinvestimentos 
- pode agora ser compensado 
se priorizarmos projetos que 
tragam impactos positivos para a 
sociedade e, assim, seja possível 
endereçar a igualdade, promover a 
inclusão, proteger o planeta e gerar 
prosperidade ao País. Depois de 
uma pandemia que ainda nos afeta, 
é preciso fazer de tudo para, desta 
vez, acertar. n

https://home.kpmg/br/pt/home/industrias/infraestrutura.html

