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Investimentos em infraestrutura nas economias emergentes com a
participação privada atingem US$ 107,5 bilhões em 2014 nos setores
de energia, transporte e água
Entre as 139 economias emergentes avaliadas, o Brasil lidera o aumento com US$ 44,2
bilhões em investimentos
WASHINGTON, 9 de junho de 2015 ‒ O total dos investimentos em infraestrutura em 139 economias
emergentes – referente aos projetos com participação privada nos setores de energia, transporte e água –
subiu para US$107,5 bilhões em 2014, determinado em grande parte pela crescente atividade no Brasil,
de acordo com uma atualização enviada hoje ao banco de dados de Participação Privada em
Infraestrutura (PPI) do Grupo Banco Mundial.
Os dados, que abrangem o período de 1990 a 2014, analisam mais de 6000 projetos em 139 economias
de renda média e baixa, proporcionando uma rica fonte de informação sobre os investimentos privados
em infraestrutura nos mercados emergentes.
“A nossa atualização revela que os cinco principais países com os mais elevados compromissos de
investimento em 2014 são Brasil, Turquia, Peru, Colômbia e Índia”, afirmou Clive Harris, Diretor de Práticas
de Parcerias Público-Privadas do Grupo Banco Mundial. “Esses cinco países juntos atraíram US$ 78
bilhões, representando 73% dos compromissos de investimento no mundo em desenvolvimento em 2014.”
O aumento do total global dos compromissos de investimento deve-se, principalmente, à maior atividade
na região da América Latina e Caribe (ALC), que recebeu US$ 69,1 bilhões, com uma grande parte
atribuída aos compromissos no Brasil, Colômbia e Peru que, em conjunto, são responsáveis por 55% do
total global. A ampla participação do Brasil resulta da continuação de uma tendência recente: o país atraiu
24% do investimento global em 2013 e 42% em 2012. Em 2014, o Peru concluiu 11 contratos, totalizando
US$ 8,1 bilhões, oito dos quais no setor de energia, enquanto o maior – a Linha 2 do Metrô de Lima, com
um custo de US$ 5,3 bilhões – estava associado ao segmento de transporte. A linha do metrô se
estenderá por 35 quilômetros e finalmente conectará Lima a Callao, incluindo o aeroporto internacional.
A atualização mostra que o total referente a 2014 representa 91% da média quinquenal para o período de
2009 a 2013. Este é o quarto maior nível de investimento já registrado, que foi superado apenas pelos níveis
observados entre 2010 e 2012.
Além de destacar os diversos aumentos em 2014, os dados também revelaram declínios nos
compromissos de investimento na China e na Índia. Os compromissos na China, em 2014, foram de US$
2,5 bilhões, o nível mais baixo desde 2010. Na Índia, os compromissos de investimento também sofreram
uma redução em 2014, caindo para US$ 6,2 bilhões. A África Subsaariana também apresentou uma
queda especialmente acentuada, de US$ 9,3 bilhões em 2013 para US$ 2,6 bilhões em 2014, devido a
uma redução na atividade do setor de energia. No entanto, o indicador de 2014 estava situado mais
próximo aos níveis observados antes de 2012, e o surgimento de atividades em países como Gana,
Quênia e Senegal é particularmente estimulante.
Em termos regionais, a ALC esteve na vanguarda em relação às outras regiões, seguida pela Europa e a
Ásia Central (EAC); a Ásia do Leste e do Pacífico (ALP); o Sul da Ásia (SA) e o Oriente Médio e Norte da

África (OMNA). A África Subsaariana (AS) recebeu o menor montante de investimento. A região do
Oriente Médio e Norte da África (OMNA), que registrou um total de compromissos muito menor, no valor
de US$3,3 bilhões, também observou aumentos em comparação ao ano anterior.
O setor energético apresentou o maior número de novos projetos, mas foi o segmento de transporte que
recebeu o total mais elevado de compromissos de investimento no valor de US$ 55,3 bilhões, ou 51% do
total global. Seguindo a tendência dos anos anteriores, as rodovias atraíram a maior parte dos
compromissos de investimento de US$ 28,5 bilhões para 33 projetos, cerca da mesma cifra de 2013.
Quatro dos cinco principais projetos rodoviários estavam situados no Brasil e o quinto maior
empreendimento, na Turquia. Os aeroportos captaram o segundo maior total de compromissos de
investimento, no valor de US$ 13,2 bilhões, que foram destinados a cinco projetos.
O banco de dados de Participação Privada em Infraestrutura do Grupo Banco Mundial é a principal fonte
de dados globais sobre as tendências da PPI no mundo em desenvolvimento, abrangendo projetos nos
setores de energia, transporte, água e esgoto.
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