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Associadas
A Abdib congrega uma ampla gama de empresas 
públicas e privadas que participam de todas as 
fases dos negócios (estruturação, investimento e 
operação) nos setores de infraestrutura e indús-
trias de base, tais como concessionárias de servi-
ços públicos, fabricantes de equipamentos, pres-
tadores de serviços como engenharia e escritórios 
de advocacia, grandes usuários de infraestrutura, 
fundos de private equity, seguradoras, bancos de 
investimentos e empresas de consultoria, entre 
outras.

Atualmente, a Abdib conta com mais de cem em-
presas associadas atuantes nas áreas de energia 
elétrica, petróleo e gás natural, transportes, sane-
amento ambiental, telecomunicações e indústrias 
de base.

A entidade conta com um Código de Conduta 
e de Governança Interna cuja adesão das em-
presas associadas é obrigatória. Dessa forma, a 
Abdib passou a atuar de forma mais incisiva na 
orientação sobre normas e condutas éticas nos 
setores de infraestrutura, enfatizando conceitos 
e comportamentos que ratifiquem a integridade 
nos negócios, a defesa da concorrência e a livre 
iniciativa.

• Contribuir para o crescimento econômico e o desen-
volvimento social do Brasil por meio da expansão dos 
investimentos em infraestrutura e indústrias de base.

• Fortalecer a competitividade das empresas de bens e 
serviços para infraestrutura e indústrias de base.

• Colaborar com agentes públicos e privados na busca 
de soluções consistentes para viabilizar investimentos.

• Ampliar a participação das empresas brasileiras no 
mercado global de infraestrutura.

Missão
Fundada em 1955, a Associação Brasileira da Infraes-
trutura e Indústrias de Base (Abdib) é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, cuja missão é:

Valores
• Atuar de forma ética no relacionamento com públi-

cos internos e externos.

• Ser transparente, disseminar informações aos asso-
ciados de forma equânime e informar a sociedade 
sobre ações e objetivos da associação.

• Atender às expectativas das empresas associadas 
com senso crítico, responsabilidade e em concor-
dância com as normas e leis.

• Trabalhar com agilidade, simplicidade e objetivida-
de, maximizando recursos técnicos e humanos com 
inovação e criatividade.

hifem anuario new indice Abdib 2018.indd   8 28/02/2018   15:31:43



9

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO 
CONSULTIVO

PRESIDÊNCIA 
EXECUTIVA

Conselho de Administração com apoio do Conselho 
Consultivo e comitês.

O Conselho Consultivo é composto por 40 integran-
tes com a função de assessorar o Conselho de Ad-
ministração em matérias de planejamento da Abdib 
e acompanhar o desenvolvimento das atividades de 
comitês e grupos de trabalho.

O Conselho de Administração é composto por 20 in-
tegrantes, presidentes de algumas das maiores em-
presas do país, com a função de contratar e orientar 
o presidente-executivo e estabelecer as diretrizes 
para o planejamento estratégico e da gestão.

O presidente-executivo, com dedicação exclusiva, é 
responsável pela administração geral e pela execu-
ção do plano de atividades da Abdib definido pelo 

Estrutura de Governança: Conselhos e Presidência

COMITÊS 
SETORIAIS

COMITÊS 
MATRICIAIS
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Associated Companies
Abdib gathers a large range of public and private 
companies that take part in all business and 
investment phases for infrastructure and basic 
industry. It includes public service concessionaires, 
equipment manufacturers, service companies like 
engineering and law firms, major infrastructure 
users, private equity funds, insurance companies, 
financing and consultancy companies, among 
others.

More than a hundred companies are currently Abdib 
members, from areas such as electric power, oil and 
natural gas, transportation, water and sanitation, 
telecommunications, and basic industries. 

Abdib has an Ethics and Compliance Policy whose 
membership of associated companies is mandatory. 
In this way, Abdib started to act more incisively in 
the orientation on ethical rules in infrastructure 
sectors, emphasizing concepts and behaviors that 
ratify integrity in business, competition and free 
initiative.

• Contributing to Brazilian economic growth and 
social development by promoting improvements in 
infrastructure and basic industries.

• Strengthening competitiveness among companies 
that produce goods and services for infrastructure and 
basic industries.

• Collaborating decisively with public and private 
agents in the search for consistent solutions to enable 
investments.

• Increasing the share of Brazilian companies in the 
global infrastructure market.

Mission
Founded in 1955, the Brazilian Association of 
Infrastructure and Basic Industries (Abdib) is a private 
non-profit business association. Its major mission is:

Values
• Acting ethically in the relationship with internal and 

external community.

• Being transparent, disseminating information to 
members equitably and informing society about the 
association’s actions and objectives.

• Meeting associated companies expectations with 
critical sense, responsibility and in accordance with 
rules and laws.

• Working in an agile, simple and objective way, 
focusing on maximizing technical and human 
resources through innovation and creativity.
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