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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

planejamento

A Abdib encontrou no Ministério do Planejamento um parceiro para uma iniciativa que pode 
significar uma nova forma de identificar os investimentos prioritários no Brasil

a reinvenção do planejamento

Nenhum ministro do governo fede-
ral esteve tão presente nas discus-
sões da agenda da infraestrutura 
quanto o do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão, Dyogo Olivei-
ra. No total, ocorreram seis reuniões 
com o titular da pasta, em São Paulo 
ou Brasília, para avaliar temas capa-
zes de promover ou acelerar inves-
timentos.

A agenda entre Abdib e Ministério 
do Planejamento em 2017 foi inten-

sa. Em fevereiro, financiamento da 
infraestrutura. Em março, ações do 
governo federal para impulsionar 
investimentos. Em junho e julho, 
seguros para o risco de variação 
cambial. Em agosto, mudança nos 
custos dos empréstimos do BNDES. 
Em outubro, planejamento de mé-
dio e longo prazo.

O reforço do planejamento de mé-
dio e longo prazo na infraestrutura é 
objetivo de uma iniciativa da Abdib 

em fase de concepção que recebeu 
apoio do ministro. Nessa última reu-
nião, em 26 de outubro, um termo 
de cooperação técnica entre Abdib 
e o ministério foi firmado para orga-
nizar esforços para viabilizar o Ob-
servatório da Infraestrutura.

O Observatório da Infraestrutura foi 
projetado para ser uma plataforma 
online com dados e informações 
de referência para planejamento 
nas áreas de infraestrutura e para 

Gilberto Peralta, 
presidente do Conselho 
de Administração 
da Abdib, e outros 
empresários, avaliam 
caminhos para reforçar 
planejamento na 
infraestrutura
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Dyogo Oliveira (Planejamento) 
e Venilton Tadini (Abdib) 
seguram termo de cooperação 
assinado entre ministério 
e Abdib, acompanhados 
de Hailton Madureira 
(Planejamento) e Ralph Lima 
Terra (Abdib), à esquerda: 
esforços para desenvolver o 
Observatório da Infraestrutura

a identificação de projetos estru-
turantes, que tenham critério e ra-
cionalidade econômica. Assim, os 
investimentos priorizados passam 
a ter condições de propiciar aquilo 
que se espera deles: ganhos de pro-
dutividade, expansão da oferta de 
serviços, qualidade de vida da po-
pulação, redução de disparidades 
regionais e inserção competitiva do 
país no mundo.

Dyogo Oliveira foi apresentado à ini-
ciativa em 24 de março em encontro 
na Abdib, cujo objetivo foi avaliar a 
situação econômica do país e ações 
do governo federal para retomar o 
crescimento.

Por meio do Observatório da Infra-
estrutura, órgãos públicos e em-
presas privadas poderão ter acesso 
a informações sobre o mercado de 
infraestrutura no Brasil, indicado-
res e análises setoriais, projeções e 
projetos de investimento. Tudo para 
apoiar a seleção de projetos priori-
tários para investimentos públicos e 
privados, comparando alternativas e 
indicando os parâmetros que justifi-
cam as escolhas.

Será possível, por exemplo, ter o 
quadro geral da oferta de infraestru-
tura instalada no país, nas regiões, 
em cada estado e município, e uma 
ficha com informações cadastrais, 

operacionais e financeiras essenciais 
de cada projeto. 

Além disso, com racionalidade 
técnica e econômica, um projeto 
tende fluir mais naturalmente nos 
agentes que vão garantir a viabili-
dade financeira e ambiental do in-
vestimento, atraindo financiadores 
e seguradores.
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