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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

estudos e projetos

Abdib lança iniciativas para coordenar a elaboração de estudos e projetos com foco em infraestrutura 
urbana e aproveitar o potencial de investimento privado nos municípios

prateleira cheia

Um dos principais entraves para 
acelerar a inserção dos investidores 
privados na infraestrutura é a pouca 
quantidade de projetos bem estru-
turados. “Vivemos um contrassenso. 
Há enorme liquidez internacional no 
mundo à procura de oportunidades 
para investir. Há uma carência gigan-
tesca de infraestrutura no Brasil. Mas 
faltam projetos bem estruturados”, 
tem repetido em reuniões internas e 
em seminários o presidente-executi-
vo da Abdib, Venilton Tadini.

O problema não é exclusividade bra-
sileira. Está presente também em di-
versos países, sobretudo da América 
Latina, África e Ásia, onde a capacida-

de institucional tem sido insuficiente 
para preparar estudos e projetos de 
boa qualidade. 

A Abdib, que historicamente apoiou 
e contribuiu para elaborar a legisla-
ção que rege os procedimentos de 
manifestação de interesse (PMI) e os 
processos de chamamento público 
(MIP), lançou em 2017 iniciativas para 
aumentar a quantidade e a qualidade 
de projetos.

Em uma delas, convidou agentes pú-
blicos e privados para modelar uma 

solução para despoluir o Rio Pinhei-
ros e a represa Billings. Outra é um 
programa para apoiar e suprir a insu-
ficiência de projetos bem estrutura-
dos nos municípios. 

O programa articula competências 
da Desenvolve SP, da Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP), do BNDES e 
da International Finance Corpora-
tion (IFC) para fomentar a elabora-
ção de estudos e projetos com foco 

Autoridades 
participaram de 
lançamento de 

iniciativa na qual Abdib 
coordenará elaboração 
de estudos e projetos 

para concessão e PPPs
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em infraestrutura urbana e em par-
ceria com municípios nas áreas de 
resíduos sólidos, iluminação públi-
ca, saneamento básico e mobilida-
de urbana. A Abdib será coordena-
dora da realização dos estudos para 
estruturar adequadamente projetos 
considerados prioritários para os 
municípios.

Dentro dessa iniciativa, um termo de 
referência foi assinado com a Desen-
volve SP. A agência de fomento do 
governo paulista lançou em dezem-
bro de 2017, na Abdib, uma linha de 
crédito para financiar empresas que 
tenham interesse em realizar estudos 

e projetos que possam resultar em 
concessões e parcerias público-priva-
das (PPP).

Outro termo de cooperação técnica 
foi assinado com a FNP, instituição 
com missão de promover o desen-
volvimento e a oferta de melhores 
serviços nos municípios. O propó-
sito é engajar e apoiar o processo 
de identificação de demandas de 
investimento e a preparação dos 
municípios para impulsionar a mo-
delagem de estudos e projetos pelo 
setor privado.

A participação do BNDES – insti-
tuição com a qual a Abdib assinará 
termo de cooperação – se dará na 
forma de apoio na estruturação e 
na avaliação de projetos, sugerindo 
aperfeiçoamentos necessários que 
facilitem o empréstimo de longo 
prazo no futuro. Com a IFC, braço 
do Banco Mundial, o acordo busca 
as melhores práticas na modelagem 
e estruturação de projetos no setor 
de saneamento.
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