
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

MONITOR DE INVESTIMENTOS 
 
 

• O que é o Monitor de Investimentos? 
 
O Monitor de Investimentos é uma plataforma digital desenvolvida pelo 
Ministério da Economia, via Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade (Sepec), em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e financiada pelo Programa de Infraestrutura 
Sustentável do Governo Britânico (UK-SIP). Vai disseminar informações 
relevantes sobre investimentos e sustentabilidade nos principais setores 
da economia brasileira, além de fomentar o aprimoramento de seu 
planejamento e regulação e divulgar oportunidades de investimentos de 
interesse público. 
 

• Que tipo de dados estão disponíveis na plataforma? 
Os dados incluem séries históricas de investimentos (agregado, setor e 
subsetor), um resumo da carteira de projetos de investimentos 
estruturados pelo governo, incluindo medidas de sustentabilidade, e 
planos de expansão, entre outras informações. 
 

• Esses dados serão atualizados com frequência? 
O Monitor de Investimentos é uma base de dados não exaustiva, em 
constante evolução. A agregação de novos dados segue uma trajetória 
crescente, iniciando com setores mais regulados e dados em nível 



 
 

nacional. Posteriormente, será ampliado para os demais setores 
econômicos e dados subnacionais. 
 

• Quais são os benefícios do Monitor de Investimentos para 
investidores e para a sociedade? 
 

O Monitor de Investimentos dá maior transparência às ações do governo e 
facilita o diálogo com investidores, sociedade civil, empresas, academia e 
órgãos multilaterais atuantes sobre os diversos setores econômicos. 
Também ajuda a tornar os investimentos no Brasil ainda mais sustentáveis 
e mais atrativos para o setor privado. Além disso, permite que 
investidores, servidores públicos, think tanks, acadêmicos e multilaterais 
tenham acesso a um hub centralizado dos projetos em andamento ou em 
prospecção, além de tendências gerais de investimentos no país. 
 

• Como são organizadas as informações no Monitor de 
Investimentos? 
 

A plataforma é dividida em quatro painéis, com diferentes tipos de 
informações, incluindo gráficos e tabelas:  
 
Painel Macro – Dará visibilidade às informações agregadas sobre os 
cenários vigente e futuro dos investimentos. Inclui histórico e projeções 
de investimentos; indicadores de estoque de capital e de investimentos 
correntes; projeções nos cenários transformadores (após reformas) e 
panoramas da economia e demografia brasileiras. Inicialmente, trará 
apenas informações sobre o setor de infraestrutura. Outros setores 
econômicos entrarão nas próximas fases de desenvolvimento da 
plataforma. 
Painel Setorial – Dará visibilidade às séries históricas e projeções de 
investimentos desagregadas por setor. Os indicadores abrangem os 
setores de transporte e logística, energia, telecomunicações, saneamento 
e mobilidade urbana. 
Painel Projetos – Apresentará um agregado das principais carteiras de 
projetos do Brasil, incluindo aqueles estruturados pelo Programa de 



 
 

Parcerias de Investimentos (PPI), pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério da 
Infraestrutura (Minfra), com números por setores, mapas de localização e 
investimentos estimados. 
Painel Radar – Será um repositório de melhores práticas em planejamento 
e gestão de investimentos de interesse público, dando acesso a estudos, 
planos, manuais e diretrizes para aprimoramento do planejamento e 
regulação dos investimentos. 
 

• O Monitor leva em consideração aspectos relacionados à 
sustentabilidade dos investimentos? 
 

Sim, o Ministério da Economia e o BID se uniram para propor atributos de 
sustentabilidade para projetos de infraestrutura, a fim de que os projetos 
sejam cada vez mais sustentáveis e resilientes às mudanças climáticas. Os 
atributos têm como base o Marco de Infraestrutura Sustentável do BID, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as diretrizes do Acordo 
de Paris. A avaliação dos atributos resultará em uma "ficha de 
sustentabilidade", que aborda a sustentabilidade dos projetos. 
 

• Qual será a finalidade dessa ficha de sustentabilidade?  
 

A adoção dessa metodologia, com a ficha de sustentabilidade, facilitará a 
verificação do desempenho de cada projeto nos diversos quesitos de 
sustentabilidade avaliados. Poderá ser aplicada tanto para orientar a 
estruturação de novos projetos, quanto na avaliação daqueles em 
andamento para patrocinadores e estruturadores que optarem pela 
adoção do selo de sustentabilidade. A performance dos projetos que 
optarem por divulgar seus resultados será apresentada no Painel Projetos 
do Monitor de Investimentos. 
 

• Quais são os aspectos avaliados em relação à sustentabilidade dos 
projetos de investimentos? 
 

Esta metodologia considera quatro dimensões de sustentabilidade: 



 
 

Dimensão econômica e financeira – Considera o custo-benefício do 
projeto, analisa itens como rentabilidade, produtividade, geração de 
emprego e acessibilidade dos serviços da infraestrutura.   
Dimensão ambiental – Compreende a mitigação das mudanças climáticas, 
a resiliência ao clima e aos desastres naturais, a preservação e a 
restauração do meio ambiente, a redução de poluentes, o uso eficiente de 
recursos, a minimização e a gestão adequada dos resíduos.   
Dimensão social – Inclui itens como a distribuição equitativa dos 
benefícios gerados pela infraestrutura e a mitigação dos impactos 
negativos à comunidade, a inclusão e o combate à pobreza, o respeito aos 
direitos humanos e trabalhistas, e a preservação cultural e histórica.   
Dimensão institucional – Contempla itens como o alinhamento às 
estratégias nacionais e compromissos internacionais, as estruturas de 
governança, os sistemas de gestão, integridade e de prestação de contas, 
e o desenvolvimento de capacidades institucionais.  
 

• Qual o endereço da plataforma do Monitor de Investimentos?  
 

O Monitor de Investimentos pode ser acessado pelo endereço 
https://investimentos.economia.gov.br/monitor-investimentos/. 
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