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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

relações internacionais

Custos de financiamento, escassez de 
bons projetos, dificuldades para apre-
sentação de garantias, celeridade na 
obtenção de licenças e autorizações. 
Alguns dos problemas presentes no 
Brasil para investir em infraestrutura já 
foram resolvidos ou são comuns em 
outros países. Por isso, a Abdib esta-
beleceu como diretriz ampliar a inte-
ração com outros países para buscar 
as melhores práticas na solução de 
entraves comuns.

Além de investimentos bilaterais, Abdib busca na interação com missões comerciais 
estrangeiras as melhores práticas para problemas comuns no mundo todo

de olhos para o mundo

Estados Unidos, Canadá, Coreia do 
Sul, Reino Unido e Turquia fizeram 
parte da agenda de relações interna-
cionais, que contou ainda com inte-
rações no âmbito do BRICS Business 
Council, iniciativa com perfil empre-
sarial e funcionamento paralelo às 
ações governamentais da Cúpula dos 
BRICS.

Em dezembro de 2016, a Abdib 
interagiu com autoridades do go-
verno dos Estados Unidos respon-

sáveis por estruturação e financia-
mento de projetos de infraestrutu-
ra. Com apoio da Embaixada dos 
Estados Unidos, a Abdib promoveu, 
em São Paulo, debate para conhe-
cer condições de financiamento e 
assistência técnica das agências do 
governo dos EUA. 

Já em março de 2017, a Abdib parti-
cipou I Fórum Canadá-Brasil de Infra-
estrutura, realizado pelo Consulado 
Geral do Canadá, em São Paulo, no 
qual o presidente-executivo da Ab-
dib apresentou aspectos do setor de 

O ministro adjunto britânico do 
Comércio Internacional, Mark 
Garnier (abaixo), liderou reunião de 
missão empresarial ao Brasil e, ao 
lado de Venilton Tadini, ofereceu 
financiamento e boas experiências 
para empresas brasileiras
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infraestrutura brasileiro e compa-
rou o desenvolvimento de projetos 
de PPPs no Brasil e no Canadá.

Como parte da interação, a Abdib 
organizou um encontro, na sede da 
entidade, de empresários brasileiros 
do setor de infraestrutura com auto-
ridades e empresários canadenses, 
liderada por Mark Romoff, presiden-
te do Canadian Council for PPP, em 
parceria com o Consulado Geral do 
Canadá. O objetivo foi avaliar ex-
periências dos dois países na supe-
ração de entraves para projetos de 
infraestrutura.

Em maio, o diretor de Planejamento 
e Economia da Abdib, Igor Rocha, in-
tegrou debates promovidos pelo Fó-
rum de Cooperação Industrial Brasil-
-Coreia, no qual explicou os cenários 
e as perspectivas dos setores de in-
fraestrutura no Brasil.

Meses depois, em agosto, a Ab-
dib recebeu comitiva de empre-
sários do setor de infraestrutura e 
autoridades do governo britânico. 
Empresários discutiram estrutura-
ção financeira de grandes projetos 
de infraestrutura, como na área de 
trens para passageiros e aeropor-
tos, e a estrutura de planejamento e 
financiamento nos países do Reino 
Unido para viabilizar projetos.

No fim do ano, em novembro, a Ab-
dib recebeu uma missão comercial 
turca para avaliar alternativas para 
expansão bilateral de negócios e in-
vestimentos, com participação de 
empresários, representantes consula-
res e do Foreign Economic Relations 
Board of Turkey (DEIK).

Canto superior esquerdo, sentido horário: Ingo Ploger 
e André Clark (Siemens) em reunião com empresários e 

autoridades do Reino Unido. Abdib participou de missão 
canadense sobre investimentos. Mark Romoff, presidente 
do PPP Council do Canadá, e Gilberto Peralta (GE) sobre 

investimentos bilaterais. Igor Rocha (Abdib) durante 
seminário em missão coreana
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