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Comitês e grupos de trabalho
A Abdib conta atualmente com 20 comitês de trabalho - 15 deles abordando pautas 
setoriais e outros cinco tratando de questões matriciais a todos os setores de 
infraestrutura. Para alguns assuntos, grupos de trabalho são criados internamente 
nos comitês para dar continuidade aos temas demandados com mais 
profundidade e foco. Em 2018, os comitês da Abdib promoveram 96 reuniões 
com cerca de 2.000 participantes no total.

Os comitês são a base organizacional para a formulação de diagnósticos  
e contribuições. Como resultado do trabalho dos comitês, a Abdib produz 
periodicamente agendas de propostas. Em 2018, para dialogar com 
candidatos no processo eleitoral, foi lançada a “Agenda de Propostas 
para a Infraestrutura 2018” com diretrizes e sugestões para dinamizar  
o investimento em infraestrutura.

Estrutura operacional: comitês matriciais e setoriais



Comitê de financiamento e garantias

Objetivo: 
Avaliar as fontes de recursos para projetos de 
infraestrutura, identificar limitações para seus 
usos e sugerir estruturas de garantias (projetos/
financiamento) para mitigar os riscos de 
operação/bancabilidade.

Plano de Ação:
  Acelerar as discussões para a implementação 
de “project finance non recourse” e para as 
garantias necessárias e fortalecer o seguro 
garantia como mitigador de risco.
  Atuar para desenvolver seguros contra risco 
de variação cambial para captação de 
recursos externos.

  Atuar junto às instituições oficiais de crédito 
(BNDES, Caixa e BB) para definições de 
modalidades e condições de aplicação de 
recursos para a infraestrutura.
  Atuar junto ao mercado de capitais para 
ampliação de debêntures de infraestrutura 
(fundos de pensão e mercado externo).
  Atuar em conjunto com BNDES, Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias (ABGF), Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) e seguradoras, entre 
outros, para melhor estruturação de projetos e 
respectivas garantias.

Coordenador: Venilton Tadini (Abdib) 

Comitê de sustentabilidade

Objetivo: 
Identificar, avaliar e propor ações aos 
problemas enfrentados pelo setor que devem 
ser encaminhadas às autoridades 
competentes, considerando os principais 
gargalos identificados: insegurança jurídica 
(necessidade de uma lei federal que embase o 
processo de licenciamento ambiental para 
evitar discricionariedade e diminuir 
judicialização), legislação ambiental (além de 
esparsa e baseada em normas infralegais, é 
necessário construir marco regulatório para 

tratar de questões sociais), dados 
ambientais (insuficiência de dados e 
informações ambientais e de cooperação 
entre os órgãos competentes), órgãos 
intervenientes (compensações sem relação 
com impactos ambientais causados pelo 
empreendimento, mas sim para suprir 
carências institucionais não atendidas pelo 
Estado) e concessões (contribuir nas 
audiências e consultas públicas).

Plano de Ação: 
  Levantamento e acompanhamento das 
propostas de lei no âmbito do Congresso 
Nacional sobre licenciamento ambiental 
estabelecendo parcerias com os órgãos 
públicos envolvidos para propor melhores 
práticas sobre licenciamento ambiental.
  Contribuir, com os demais comitês, na 
análise dos termos de referência, nas 
audiências e consultas públicas para as 
PPP e concessões de infraestrutura. 

  Contribuição com os órgãos licenciadores 
na construção de termo de referência 
para cada tipologia de empreendimento 
de infraestrutura.

  Estabelecer parcerias com outras 
instituições não governamentais para 
buscar soluções técnicas e jurídicas no 
âmbito da sustentabilidade empresarial 
para propor ao governo.

  Identificar parceiros e elaborar proposta 
de norma para mediação ambiental.

  Elaboração de documento demonstrando 
os entraves do licenciamento ambiental, 
inclusive propondo ações de melhoria com 
os instrumentos de gestão e aplicação de 
recursos do governo.

  Discutir temáticas importantes, no âmbito 
do licenciamento ambiental, para propor 
procedimentos específicos, como exemplo: 
compensação ambiental, compensação 
florestal, georreferenciamento e 
documento de origem florestal, área  
de preservação permanente.

Coordenador: José Maria de Paula Garcia 
(Abdib)
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Comitê legal e tributário

Objetivo: 
Dar suporte jurídico às iniciativas de 
desenvolvimento de negócios da entidade, bem 
como às associadas em matéria legal em temas 
coletivos que digam respeito a atividades 
operacionais relacionadas à infraestrutura. São 
duas linhas de atuação. A primeira, prospectiva, 
visa o desenvolvimento de nova legislação, 
regulamentos e normas que impactem o setor.  
A segunda, reativa, reativa, visa solucionar 
problemas enfrentados pelo conjunto de 
empresas associadas em suas atividades. 
Dentro dessas definições, o comitê dará apoio 
aos órgãos diretivos e comitês da entidade.

Plano de Ação na área jurídico e regulatória: 
  Levantamento e monitoramento de propostas 
de lei de interesse dos setores de infraestrutura 
em trâmite no Congresso Nacional.
  Apoio na elaboração de notas técnicas para 
aprimorar projetos de lei.
  Acompanhamento de temas nos quais há 
modificações recentes, como processos de 
relicitação, prorrogação antecipada de 
concessões ferroviárias, processos de 
caducidade; prorrogação do prazo de 
investimentos em concessões rodoviárias.

  Acompanhamento de projetos e desestatizações 
no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
  Acompanhamento da evolução da pauta 
decisória do Tribunal de Contas da União 
(TCU) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
  Apoio em audiências e consultas públicas 
relativas a projetos de concessões e PPPs.
  Apoio na estruturação de projetos via 
Procedimento de Manifestação de Interesse 
(PMI).

  Acompanhamento da agenda regulatória das 
agências reguladoras federais.
  Apoio às demandas dos comitês setoriais.

Plano de Ação na área tributária e fiscal: 
  Acompanhamento das propostas de lei em 
trâmite no Congresso Nacional.
  Acompanhamento acerca da aplicação e 
entendimentos expedidos por todos os poderes 

acerca de recentes diplomas normativos de 
interesse do setor.
  Acompanhamento dos incentivos fiscais de 
interesse do setor.
  Acompanhamento das medidas a serem 
adotadas pelos Estados quanto à guerra fiscal.
  Acompanhamento da jurisprudência 
administrativa e judicial tributária.
  Acompanhamento de teses tributárias em 
discussão no Poder Judiciário.

  Acompanhamento de ADIs em tramitação no STF.
  Acompanhamento e contribuições para as 
propostas de reforma tributária.
  Apoio às demandas dos comitês setoriais.

Coordenador: Lauro Celidonio (Mattos Filho)

Comitê de relações internacionais

Objetivo: 
Avaliar e propor recomendações e ações sobre 
temas ligados ao comércio exterior e à inserção 
internacional das empresas de infraestrutura e 
indústria de base.

Plano de Ação: 
  Discutir estratégias e caminhos para o processo 
de abertura comercial do Brasil.

  Discutir estratégias e ações para sanar os entraves 
e reestruturar os mecanismos de crédito à 
exportação para a infraestrutura e indústria de base.
  Mapear alternativas internacionais para o 
financiamento da infraestrutura e indústria de 
base no Brasil. 
  Discutir acordos comerciais, especialmente nas 
áreas de bens, serviços, investimentos e 
compras governamentais.
  Acompanhar foros internacionais relevantes 
para a infraestrutura e indústria de base, tais 
como BRICS, Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Mercosul e OCDE, entre outros.
  Acompanhar temas que impactam a 
competitividade do comércio exterior e inserção 
internacional das empresas de infraestrutura e 
indústria de base.

Coordenador: Daniel Godinho (Weg)
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Comitê petróleo e gás

Objetivo:
Propor e apoiar iniciativas que assegurem o 
pleno desenvolvimento do setor de petróleo e 
gás do país e, consequentemente, promovam 
projetos de infraestrutura e oportunidades para 
empresas fornecedoras de bens e serviços.

Plano de ação: 
  Promover os aprimoramentos legais e 
infralegais para assegurar um ambiente de 
negócios atrativo ao investimento no setor de 
óleo e gás, tendo como premissas 
competitividade, sustentabilidade e equilíbrio 
entre interesses de fornecedores e petroleiras.

  Incentivar programas para o desenvolvimento 
da infraestrutura setorial, a exemplo do 
programa americano de ampliação dutoviária 
(Master Limited Parnerships – MLPs).
  Defender um mercado livre para o gás natural 
seguindo boas práticas internacionais, 
assegurando atração de investimentos, 
competição, diversidade de agentes, acesso à 
infraestrutura e participação ativa dos agentes.
  Aprimoramento da política de conteúdo local, 
com apoio a criação e criação de mecanismos 
de incentivo e bonificação, a exemplo do 
Pedefor.

  Revisão da cláusula de P&D para contratos de 
concessão para assegurar o acesso dos centros 
de pesquisa das empresas a esses recursos. 
Aproximar as políticas de conteúdo local e de 
ciência e tecnologia, incluindo fundos setoriais e 
cláusula de P&D da ANP.
  Na atividade onshore, induzir a entrada de mais 
empresas pequenas e médias no upstream 
brasileiro; estimular a exploração de bacias 
terrestres de nova fronteira; apoiar o plano de 
desinvestimentos de ativos onshore da 
Petrobras e a cessão de direitos dos campos 
maduros de baixo potencial de produção e 
riscos reduzidos. 
  Fomentar a exploração dos recursos não 
convencionais no país por meio de iniciativas 
próprias e do apoio às ações das autoridades 
governamentais e agentes setoriais.
  No midstream, defender que o modal dutoviário 

seja estimulado e incorporado no 
planejamento estatal, gerando oportunidade 
de investimentos para vários segmentos.

  No downstream, garantir um mecanismo de 
mercado estável para o reajuste de preço dos 
derivados, condição necessária à construção de 
novas unidades de refino privadas no Brasil. 
Estímulo à política de desinvestimento da 
Petrobras nas refinarias.
  No gás natural, instituir o novo marco 
regulatório com objetivo de adotar boas 
práticas internacionais; atrair investimentos; 
aumentar a competição; diversificar agentes; 
aumentar o dinamismo e o acesso à 
informação; respeitar contratos firmados; e 
garantir a existência de um agente regulador 
forte e com boa capacitação técnica. 

Coordenador: Marcos Cintra (Tenaris Confab)

Comitê de geração de energia

Objetivo: 
Apoiar a Abdib com análises e propostas para 
interlocução com agentes públicos e privados para 
a construção de um ambiente favorável ao 
investimento que garanta segurança no 
suprimento elétrico a partir do aproveitamento 
das mais variadas fontes energéticas disponíveis 
no Brasil, com sustentabilidade financeira, 
ambiental e segurança jurídica.

Plano de ação: 
  Apoiar a revisão e aperfeiçoamento do modelo 
do setor elétrico com base na Consulta Pública 
33/2017 do Ministério de Minas e Energia.
  Trabalhar para a implantação de solução para 
o risco hidrológico.
  Contribuir para o desenvolvimento de análises 
e propostas sobre expansão hidrelétrica, 
revisão do modelo de contratos, questão 
indígena e corredores ambientais. 

Coordenador: José Maria de Paula Garcia 
(Abdib)

ABDIB  | Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
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Comitê de transmissão de energia

Objetivo: 
Propor e apoiar iniciativas para atração de 
investimentos e que garantam a rentabilidade 
adequada para setor de transmissão de energia.

Plano de Ação: 
  Propor medidas para a Aneel para o 
aprimoramento do modelo regulatório do setor 
de transmissão de energia com o objetivo de 
torná-lo mais atrativo, eficiente e produtivo.
  Atuar em busca de uma maior estabilidade 
regulatória. As mudanças frequentes nas 
políticas públicas e na regulação aumentaram 
o risco e afugentam os investidores 
qualificados. Por isso, é necessário trabalhar 
para manter as regras estáveis e para garantir 
a remuneração contratada no momento da 
decisão dos investimentos com o 
reestabelecimento da margem de lucratividade 
nas revisões tarifárias das transmissoras.
  Desenvolvimento e apoio de iniciativas que 
atraiam agentes robustos com capacidade 
física e financeira para a execução das obras, 
que reduzam a burocracias nos processos a 
cargo do poder público, que fortaleçam as 
garantias e sua exequibilidade e que tragam 
agilidade na transferência de concessões com 
problemas de execução.

  Atuar nas discussões da metodologia de 
cálculo que seja aderente à prática de mercado 
para garantir a remuneração adequada para os 
investimentos. A remuneração regulatória deve 
estar adequada às condições de mercado, tanto 
para ativos a serem licitados, como para ativos 
operacionais que necessitem de substituição, 
reforços ou melhorias.

Coordenador: João Procópio

Comitê de iluminação pública

Objetivo: 
Avaliar, propor e instituir soluções e 
recomendações visando promover as PPPs 
voltadas à modernização da iluminação pública 

– e outras funcionalidades a ela associadas – e 
nos municípios brasileiros.

Plano de Ação: 
  Promover ação de Influência junto à Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a 
regulamentação da interface entre sistemas 
de iluminação pública com a rede de 
distribuição de energia elétrica com 
participação em audiências públicas e 
validação com Aneel.
  Desenvolver nova fase do Guia de Boas 
Práticas em PPPs de Iluminação Pública da 
Abdib com a padronização de minutas de 
documentos críticos do ciclo de PPPs no setor 
(projetos de lei, PMIs, editais e contratos).
  Prosseguimento das ações e viabilização/
condução dos projetos municipais de PPPs  
de iluminação pública.
  Desenvolver uma proposta de um novo 
modelo de regulamentação da COSIP (visa 
evoluir nas disposições sobre a contribuição 
para custeio da iluminação pública).
  Desenvolver uma proposta de modelo de 
contrato de PPP de iluminação pública que 
habilita receitas acessórias em ativos 
municipais. O objetivo é avaliar as 
possibilidades e desenhar soluções para 
permitir a agregação de funcionalidades 
urbanas ao contrato de PPP de iluminação 
pública, via receitas acessórias.

Coordenador: Miguel Noronha (BMPI)

Comitê de recursos hídricos  
e saneamento

Objetivo: 
Apontar caminhos que possam contribuir para o 
maior compartilhamento dos serviços de 
saneamento básico, entre parceiros públicos e 
privados, visando a universalização dos 
serviços, e trabalhar para consolidar o ambiente 
jurídico institucional a fim de construir um 
marco regulatório seguro para o 
desenvolvimento de soluções.



Plano de Ação
  Atuação para aprovação da MP 868/2018 com 
interlocução junto ao governo a fim de sugerir 
contribuições que sejam de interesse do setor, 
articuladas com outras instituições, para 
aprovação do novo marco regulatório do setor 
e adequação dos interesses das companhias 
públicas e privadas a fim de universalizar o 
setor o mais rápido possível.
  Dar assistência necessária a ANA (Agência 
Nacional de Águas) como protagonista no novo 
ambiente regulatório do setor, bem como 
identificar e orientar novos municípios e 
companhias estaduais interessados no 
desenvolvimento de parcerias com o setor 
privado com apresentação de sugestões para 
simplificação de legislação setorial.
  Atuar junto aos agentes públicos de 
modelagens de PPPs e concessões, articulando 
com os órgãos públicos ações para o incentivo 
ao desenvolvimento de modelagens e também 
ajudando na prospecção de municípios 
interessados em ser alvo dos estudos, com 
acompanhamento dos resultados para 
avaliação do modelo de negócio instituído.
  Criação de fundo com gestão do Banco Mundial 
para desenvolver estudos de novos projetos 
para dinamizar concessões e PPPs de 
saneamento básico com municípios brasileiros. 

Coordenador: Rogério Tavares (Aegea)

Comitê de resíduos sólidos

Objetivo: 
Oferecer sugestões de ações e propostas para os 
problemas e entraves enfrentados pelo setor, que 
podem e devem ser encaminhadas às autoridades, 
de forma a retratar as necessidades do setor. 
Dentre os temas objeto do comitê estão a garantia 
da sustentabilidade econômico-financeira, o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da governança 
pública e a busca de uma maior segurança jurídica 
para o setor de resíduos sólidos.

Plano de Ação:
  Divulgação do ISLU 2018 e elaboração do ISLU 

2019 apontando a importância da arrecadação 
específica para a implementação da PNRS e 
atingimento das metas dos ODS/ONU para 
gestão e manejo de resíduos sólidos assumidas 
pelo governo brasileiro.
  Elaboração e difusão de estudo sobre 
cobrança/taxa dos serviços em cidades de 
referência nos cinco continentes para avaliar 
práticas mundialmente adotadas para 
desenvolvimento sustentável do saneamento 
sólido nas cidades.
  Acompanhamento institucional dos projetos de 
lei que impactam o setor, como, por exemplo: 
insalubridade na atividade profissional de 
limpeza, proteção da trabalhadora gestante ou 
lactante, reforma regulatória do saneamento 
básico e regras para contratação pública.
  Desenvolvimento do Programa de Integridade 
Setorial, incluída a elaboração de cartilha de 
orientação anticorrupção com base em cases.

  Acompanhamento dos julgamentos do STF 
(embargos de Declaração da Decisão do STF 
que impediu a implantação e operação de 
aterros sanitários em APPs) e manifestações 
através de Amicus Curie (julgamento de recurso 
contra a cobrança de tarifa por concessionária 
de serviços de limpeza urbana em Joinville).
  Realização do seminário internacional – 
Intercâmbio Brasil e Estados Unidos, em 
conjunto com a National Waste & Recycling 
Association, para demonstrar como os Estados 
Unidos superaram os desafios de implementar 
a gestão e manejo de resíduos sólidos.
  Monitoramento do status de implantação do 
MTR Eletrônico nos diferentes estados.

Coordenador: Carlos Villa (Solví)

Comitê de indústria

Objetivo: 
Diante da queda da participação da indústria de 
transformação no PIB e o advento de novos 
paradigmas tecnológicos, como o da indústria 4.0, 
o comitê procurará avaliar a estrutura produtiva 
brasileira no que tange a sua competitividade e 
produtividade para que o setor possa recuperar a 

ABDIB  | Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
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centralidade no desenvolvimento econômico e 
social do país a luz das experiências internacionais 
bem-sucedidas.

Plano de Ação:
  Liderar uma discussão para o desenvolvimento 
de uma política industrial nacional ampla de 
longo prazo e engajando outras instituições, 
visando o protagonismo do empresariado na 
formulação de proposta.
  Compatibilizar a política industrial à política 
macroeconômica, considerando como 
fundamental a reforma tributária para a agenda 
do desenvolvimento industrial.

  Liderar a discussão para o fomento de 
investimentos em infraestrutura junto a outras 
instituições e alinhadas às melhores práticas 
mundiais tendo como base um estudo sobre 
impactos e benefícios gerados pelos investimentos 
para a produtividade e competitividade dos 
setores industriais brasileiros.
  Aprofundar o entendimento dos gargalos da 
infraestrutura na ótica dos Estados e apoiar os 
governos estaduais na busca de soluções para 
destravar os investimentos e garantir a 
implantação de tecnologias modernas (por 
exemplo, infraestrutura 4.0). Dar maior eficiência 
e apoiar a transição energética, considerando o 
gás natural na matriz de energia elétrica.
  Auxiliar nas dificuldades enfrentadas pela 
indústria de transformação para recuperação 
dos investimentos e empregos qualificados.

  Apoiar a expansão de linhas governamentais para 
projetos de fomento a novas tecnologias e inovações.

Coordenador: André Clark (Siemens)

Comitê de ferrovias

Objetivo: 
Avaliar e propor ações e recomendações com 
vistas a ampliar a participação do modal 
ferroviário na matriz de transportes do país, bem 
como sugerir ações que resultem em 
investimentos na malha existente – por meio da 
prorrogação dos contratos em vigor – assim como 
a ampliação da malha – com novas concessões 

– tudo com intuito de trazer maior eficiência ao 
setor de transporte, reduzir custos logísticos e 
fomentar o setor produtivo.

Plano de Ação: 
  Apoiar a regulamentação da Lei no 13.448/2017. 
Dentre os dispositivos a serem regulamentados, 
apontam-se os temas da extinção do contrato de 
arrendamento e de desfazimentos de bens 
inservíveis.

  Apoiar as ações do novo marco regulatório do setor 
ferroviário – PLS 261/2018 – que trata de temas 
como a exploração indireta do transporte ferroviário 
de carga pela União por autorização e autoriza a 
autorregulação ferroviária, entre outras coisas.
  Apoiar a projeto de lei das agências reguladoras 
que dispõe sobre a gestão, a organização e o 
controle social, entre outros pontos.
  Estudar estratégias para evitar a tributação 
(cobrança de IPTU) de bens públicos arrendados 
por empresas ferroviárias privadas 
concessionárias de serviço público federal.
  Acompanhar junto ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) os processos ligados à renovação 
de concessões ferroviárias, e dar suporte 
técnico, quando possível.
  Propor adição de itens no Reporto e prorrogação 
dos convênios ICMS.
  Apoiar os benefícios tributários para o diesel 
utilizado em modos de transporte de alta 
capacidade com o objetivo de diminuir os custos 
operacionais, ampliando a utilização das 
ferrovias no transporte de cargas.
  Auxiliar nos estudos de reestruturação do setor 
ferroviário.

Coordenador: Júlio Fontana (Rumo)

Comitê de rodovias

Objetivo: 
Avaliar e propor soluções e recomendações para 
aumentar o investimento em implantação, 
duplicação, manutenção e operação do sistema 
viário, incluindo apoio na interlocução com 
representantes dos órgãos públicos. Demonstrar 
a importância dos investimentos públicos para o 



desenvolvimento do setor e da logística nacional 
em conjunto com as concessões e parcerias 
público-privadas.

Plano de Ação: 
  Acompanhar as novas licitações e eventuais 
alterações regulatórias e legais que tenham 
impacto no setor. 
  Propor alternativas para as concessões 
rodoviárias em dificuldades financeiras e 
regulatórias (especialmente processos de 
reequilíbrio econômico e financeiro) e avaliar as 
soluções propostas até o presente momento 
(indenização, relicitação, entre outras).
  Acompanhar e discutir os temas relacionados 
ao equilíbrio contratual.
  Analisar a efetividade dos PMIs (procedimento 
de manifestação de interesse) e MIPs 
(manifestação de interesse privado) bem como 
propor alternativas para elaborar projetos 
eficientes do ponto de vista da prestação de 
serviços públicos, da viabilidade econômica e 
financeira e do cumprimento de metas. 
  Avaliar e propor modelos de contrato e 
regulação para as novas rodadas de licitação 
de concessões e PPPs de rodovias. 
  Desenvolver propostas de estruturas de 
financiamento que sejam adequadas às novas 
realidades contratuais.
  Auxiliar na interação com órgãos de controle, 
poder concedente e agências reguladoras com 
o intuito de minimizar os ônus gerados pela 
prestação ineficiente de serviços públicos e 
pela postergação de investimentos.
  Avaliar as externalidades positivas, 
especialmente econômicas, dos investimentos 
em infraestrutura rodoviária.

Coordenador: Daniel Keller (UNA)

Comitê de mobilidade urbana

Objetivo: 
Desenvolver estudos e indicar alternativas que 
serão apresentados ao poder público, tendo como 
objetivo apoiar a criação de uma instituição pública 
independente, na forma de uma Autoridade 

Metropolitana de Transportes (AMT), que terá como 
principal função definir políticas públicas e diretrizes  
para o desenvolvimento e gestão do sistema de transportes 
de grandes regiões metropolitanas.

Plano de Ação:
  Desenvolver modelo de Autoridade Metropolitana de 
Transportes que possa ser implementado em regiões 
metropolitanas acima de 1 milhão de habitantes.
  Identificar arcabouço legal e institucional existente e/
ou a ser desenvolvido que viabilize a criação do modelo 
de AMT escolhido.
  Identificar potencial região metropolitana para 
desenvolver um projeto piloto.

  Identificar principais fatores que, além da inexistência de 
uma Autoridade Metropolitana de Transportes, dificultam 
o desenvolvimento da mobilidade urbana, desenvolvendo 
soluções que possam ser apresentadas e discutidas com 
autoridades públicas e representantes do setor privado.
  Identificar estruturas de financiamento e garantias  
para projetos de mobilidade urbana.

Coordenador: Flávio Carvalho (CCR)

Comitê de aeroportos

Objetivo: 
Oferecer sugestões de ações e propostas para as 
concessões aeroportuárias existentes e futuras, 
encaminhando-as às autoridades competentes.

Plano de Ação: 
  Acompanhar os leilões da 5ª rodada e contribuir  
nos estudos das próximas rodadas de concessão  
de aeroportos.
  Contribuir na definição da fórmula de cálculo da 
indenização em casos de devolução e posterior 
relicitação de aeroportos conforme estabelecido  
na Lei 13.448/2017.
  Propor melhoria da regulação dos desequilíbrios com  
o objetivo de tornar mais ágil a regulação dos pleitos 
de reequilíbrio em concessões do setor.

  Propor alternativas para financiamento de concessões  
no novo cenário de menor apoio do BNDES e maior 
disponibilidade do mercado de capitais.

Coordenador: Marcelo Allain (BR Infra Group)
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O Comitê de Financiamento e Garantias da 
Abdib tem sido nos anos recentes1 o epicentro 
para a discussão sobre as fontes de recursos e 
a estrutura de garantias para suportar o volume 
maciço de investimentos em infraestrutura que 
o Brasil requer. O debate ocorre em cenário de 
restrições do lado da oferta e da demanda. Se 
em uma frente a procura por recursos diminuiu 
momentaneamente, devido à queda no fluxo  
de investimentos, em outra os bancos públicos 
de fomento passaram a atuar com restrições2,  
o que limita a oferta de crédito para 
investimentos.

Em cenário de transição, os mesmos atores 
terão novos papéis. O mercado de capitais 
apoiará de forma crescente o financiamento 
de projetos por meio de debêntures. Por meio 
do comitê, a Abdib atuou novamente em 2018 
para estender para fundos de pensão e para 
pessoas físicas estrangeiras os benefícios 

fiscais para compradores destes títulos. E, em 
paralelo, há esforços para reforçar e dar 
credibilidade à estrutura de garantias3, 
sobretudo para fases de construção, 
viabilizando financiamentos sem garantias 
corporativas – o project finance non recourse. 

A Abdib ainda reforçou a interlocução com 
instituições públicas de fomento, como BNDES 
e Caixa, para que elas continuem a participar 
no financiamento da infraestrutura, sobretudo 
quando a atividade econômica acelerar e a 
demanda por recursos crescer novamente, 
inclusive por parte de empreendedores 
dispostos a conduzir projetos de maior 
dimensão e com taxas de retorno menos 
elevadas – como no caso das ferrovias, por 
exemplo. As avaliações envolveram, de forma 
mais ampla, o papel dos bancos públicos nos 
desembolsos, no impulso ao mercado de 
capitais e na estruturação de projetos.

1  Após reestruturação 
em 2016, o comitê inclui 
também seguradoras, 
corretoras e fundos de 
investimento.

2  Substituição da TJLP 
pela TLP e devolução 
antecipada de recursos 
ao Tesouro Nacional.

3  O Comitê de 
Financiamento e 
Garantias idealizou 
proposta e entregou 
para BNDES, 
ministérios e PPI.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de cinco encontros:

 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.
 Ampliação do uso do seguro garantia em licitações públicas, concessões e PPPs.
 Avaliação de modelos de negócios mais plausíveis ao financiamento

Mudanças estruturais
A DEMANDA POR FINANCIAMENTO DIMINUIU NA ESTEIRA DA QUEDA DOS 
INVESTIMENTOS E OS BANCOS PÚBLICOS PASSARAM A ATUAR COM 
RESTRIÇÕES. NESSA TRANSIÇÃO, HÁ SOLUÇÕES EM GESTAÇÃO
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Ao planejar ações para conduzir em 2018,  
os especialistas que integram o Comitê de 
Sustentabilidade da Abdib apontaram a 
principal iniciativa do grupo: contribuir para o 
Congresso Nacional aprovar uma legislação 
nova para o trâmite do licenciamento 
ambiental de obras de infraestrutura com 
significativo impacto ao meio ambiente. Uma 
Lei Geral do Licenciamento, avaliaram os 
gestores das empresas, é essencial para dar 
mais segurança jurídica ao substituir um 
arcabouço legal formado por normas 
esparsas, baseada em atos infralegais1.

As expectativas foram depositadas no PL 
3.729/2004. De quatro comissões na Câmara 
dos Deputados, foi aprovado em duas e ainda 
gera discussões em outras duas2. Em uma 
delas, o então relator, deputado Mauro 
Pereira (PMDB-RS), entregou 13 versões do 

relatório3 – e nenhuma delas nunca foi 
votada. A Abdib realizou diversas reuniões 
com representantes de órgãos públicos e dos 
setores produtivo, rural e ambiental, como 
Ibama, Ministério do Meio Ambiente, 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). 

No entanto, no fim de 2018,ainda sem 
perspectivas de votação final do PL 
3.729/2004, entrou no radar o PLP 404/2014. 
Na avaliação do Comitê de Meio Ambiente, em 
reunião em dezembro, o projeto tem potencial 
de tornar o trâmite do licenciamento 
ambiental ainda mais complexo ao exigir que 
a emissão da licença prévia passe a depender 
da anuência do ente federativo estadual. 
Atualmente, estados podem manifestar-se de 
maneira não vinculante, respeitados prazos e 
procedimentos do licenciamento ambiental.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de dois encontros:

 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.
 Avaliação e propostas para Medida Provisória 809/2017 (compensação ambiental).
 Avaliação e propostas para PL 466/2016 (passagens de fauna em rodovias e ferrovias).

Agenda verde
PARA MELHORAR A GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL DE 
EMPREENDIMENTOS DE 
INFRAESTRUTURA, O COMITÊ DE 
SUSTENTABILIDADE FOCA A 
ATIVIDADE NA AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE MEDIDAS 
LEGISLATIVAS

1  Na maioria, 
normatizado por 
resoluções do Conselho 
Nacional de Meio 
Ambiente (Conama).

2  Situação em 
dezembro de 2018.

3  Destaque para 
melhorias sobre 
compensação ambiental 
e área de influência.
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Em abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu contra os contribuintes em dois 
casos de cobrança de IPTU em terminais 
portuários, questão que transbordou para 
outros setores de infraestrutura. A repercussão 
e a abrangência do tema geraram muitas 
dúvidas – e o debate seguiu obrigatoriamente 
para o Comitê Legal e Tributário da Abdib. A 
instância, que analisa e dá orientações para 
assuntos de caráter tributário, fiscal, jurídico 
e regulatório, tornou-se responsável por 
traçar uma estratégia para mitigar – ou até 
reverter – os estragos.

Nos setores de infraestrutura, a 
complexidade regulatória se equipara à do 
sistema tributário. Esse cenário faz com que 
o Comitê Legal e Tributário da Abdib seja um 
ambiente recorrente para os representantes 
das empresas associadas compartilharem 

problemas presenciados na condução dos 
negócios e dos investimentos, sempre em 
busca de exemplos, diretrizes e estratégias 
que auxiliem nas soluções. O grupo também 
tem a competência de produzir avaliações 
referentes a alterações legislativas que 
afetam setores de infraestrutura1.

A pauta, naturalmente, é extensa e complexa. 
Ao longo de 2018, entre outros temas, os 
especialistas avaliaram questões como o 
regime das empresas concessionárias e 
permissionárias (PEC 39/2015), a proposta 
para uma nova lei de licitações e contratações 
públicas (PL 1.292/1995)2, o projeto de lei que 
altera normas de gestão, organização, 
processo decisório e controle social das 
agências reguladoras (PL 6.621/2016)3 e uma 
minuta de decreto que regulamenta o uso da 
arbitragem pelo Estado de São Paulo. 

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de dez encontros:

 Projetos de lei sobre descontos ou isenção de pedágio.
  Inclusão, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de disposições sobre 
segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público (Lei 13.655/2018).
 Propostas de reforma tributária e sugestões para candidatos na disputa eleitoral de 2018.

Diretriz estratégica
A ABDIB TEM UM COMITÊ PARA ANALISAR ASSUNTOS DE CARÁTER 
TRIBUTÁRIO, FISCAL, JURÍDICO E REGULATÓRIO QUE INTERFEREM NOS 
SETORES DE INFRAESTRUTURA. A PAUTA É SEMPRE EXTENSA

1  São duas linhas de 
atuação. A primeira é o 
desenvolvimento de nova 
legislação, regulamentos 
e normas. A segunda é a 
solução de problemas 
enfrentados pelo 
conjunto das empresas.

2  Entre várias 
propostas, a Abdib 
abordou o uso do seguro 
garantia em contratações 
para empreendimentos 
de infraestrutura.

3  Propostas da Abdib 
abordaram temas como 
análises de impacto 
regulatório para embasar 
a tomada de decisões, 
mecanismos que 
reforçam a autonomia 
financeira e proteção 
jurídica dos profissionais 
no exercício das funções.

ABDIB  | Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base

23



Co
m

itê
de

 É
tic

a



1  Aprovado pelas 
instâncias superiores  
da Abdib em 2016, o 
documento disciplina o 
relacionamento dos 
executivos da Abdib e 
dos empresários que 
participam da associação 
com agentes públicos, 
entre diversas questões.

2  No Brasil, as primeiras 
proposições ocorreram 
na década de 80  
(PL 25/1984), arquivado 
em 1987. Desde 2000, 
houve mais de 15 
propostas parlamentares 
para o tema.

3  Arquivado no dia 
28/12/2018 ao fim da 
legislatura anterior.

4  Entre os exemplos 
apontados, estão casos 
de elevado poder 
discricionário do ente 
público ou interrupção 
de pagamentos de 
contratos.

O Comitê de Ética da Abdib tem a 
responsabilidade de propor iniciativas que 
culminem no fortalecimento da integridade 
no ambiente de negócios dos setores de 
infraestrutura – e o grupo tem correspondido 
às tarefas. Se nos anos anteriores a pauta 
envolveu a elaboração do Código de Conduta 
e de Governança Interna da Abdib, que já 
conta com a adesão formal1 das empresas 
associadas, ao longo de 2018 as discussões 
abordaram temas como regulamentação da 
atividade de lobby e mapeamento de riscos e 
vulnerabilidades.

O processo legislativo de regulamentação da 
atividade de lobby é antigo2. Atualmente, há 
dois projetos de lei conduzidos no Congresso 
Nacional. O PL 1.202/2007 autoriza o 
credenciamento de lobistas para 
acompanharem reuniões públicas, 

identificando instituições ou empresas para 
as quais trabalhem ou sejam representantes. 
Prevê registro de audiências nas agendas 
públicas. Já o PLS 336/20153 prevê cadastro 
de profissionais do lobby e acompanhamento 
de reuniões mediante identificação dos 
grupos representados.

Outra discussão importante é a elaboração  
de uma matriz de riscos e vulnerabilidades  
no relacionamento das empresas com a 
administração pública. O trabalho foca, como 
premissa, apenas riscos externos originados 
pela ação de entes públicos, considerando que 
os riscos internos já são gerenciados pelas 
próprias companhias nos respectivos sistemas 
de integridade. O objetivo é identificar medidas 
que possam ser endereçadas para combater a 
origem4 – e não somente a consequência – de 
casos de corrupção.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de três encontros:

 Compartilhamento de iniciativas de vanguarda sobre integridade e compliance.
 Difusão de iniciativas das empresas associadas que representem melhores práticas no tema.

Mercado mais íntegro
O COMITÊ DE ÉTICA DA ABDIB TEM SIDO O CONDUTOR DE UM CONJUNTO DE 
DISCUSSÕES QUE OBJETIVAM FORTALECER A LISURA E A RETIDÃO NAS 
PRÁTICAS COMERCIAIS NOS SETORES DE INFRAESTRUTURA
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O Comitê de Relações Internacionais da Abdib 
foi revigorado para compreender uma pauta 
mais ampla. Isso porque o desafio de ampliar 
exportações de equipamentos, bens e 
serviços de engenharia pode ser facilitado a 
partir da conclusão de acordos internacionais1 
– nas áreas de bens, serviços, investimentos 
e compras governamentais – e com maior 
inserção global das empresas, sobretudo em 
mercados relevantes. Esse papel foi 
desempenhado em cooperação com comitês 
voltados para o setor industrial e para 
soluções na área de financiamento.

Em coordenação com o Comitê de 
Financiamento e Garantias, foram discutidas 
estratégias para reestruturar mecanismos de 
crédito à exportação2. A ideia foi apresentar 
argumentos que justifiquem o reforço 
necessário nas políticas brasileiras de crédito 

para exportação, como fazem outros países. 
Outras propostas foram discutidas em fóruns 
com empresas e órgãos governamentais do 
BRICS e do New Development Bank (NDB): 
seguros para risco cambial e um fundo para 
financiar investimentos com aportes dos 
países membros.

Sobre acordos comerciais, a Abdib, por meio 
do comitê, interagiu com autoridades públicas 
para avaliar as ações governamentais para o 
Brasil aumentar a participação no comércio 
mundial. Em meio às avaliações sobre 
redução de barreiras tarifárias na América do 
Sul para criar uma zona de livre comércio no 
continente e sobre a conclusão de acordos de 
convergência regulatória, de investimentos e 
de compras governamentais3, a Abdib 
demonstrou apoio à abertura comercial, mas 
com cautela e reciprocidade necessárias.

1  Brasil tinha acordos  
de investimento com 11 
países latino-americanos e 
africanos em abril de 2018.

2  As propostas foram 
inseridas na Agenda de 
Propostas para a 
Infraestrutura 2018, 
documento produzido pela 
Abdib para dialogar 
durante e depois do 
processo eleitoral.

3  O Brasil ainda não é 
signatário destes acordos.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de dois encontros:

 Participação em eventos para explicar desafios e propostas.
 Inserção em foros internacionais relevantes, como BRICS.
 Monitorar temas como facilitação de comércio, regimes aduaneiros e regulamentações.

Inserção global
MAIS DO QUE EXPORTAR, COMITÊ DA ABDIB PASSOU A ATUAR TAMBÉM NA 
AVALIAÇÃO DE ACORDOS INTERNACIONAIS, NA PROPOSIÇÃO DE SEGURO 
CAMBIAL E NA FORMAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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O ano de 2018 não foi tranquilo para os 
fornecedores de bens e serviços para as 
atividades de petróleo e gás natural. Nos 
últimos anos, houve redução de obrigações 
da Petrobras1 no pré-sal e a definição de um 
calendário de leilões de concessões e 
partilha, gerando otimismo com mais 
investimentos. Mas houve também novo 
desenho para a política de conteúdo local, o 
que gerou insegurança jurídica e expectativas 
ruins inicialmente. O Comitê de Petróleo e 
Gás Natural da Abdib se transformou em 
palco para avaliar mudanças e redefinir 
estratégias. 

Uma das mudanças ocorreu com o Repetro, 
regime fiscal aduaneiro que suspende a 
cobrança de tributos federais na importação 
de quaisquer2 equipamentos para o setor de 
petróleo e gás, principalmente as plataformas 
de exploração. Outra foi a redução de índices 
de conteúdo local para os futuros leilões nos 

regimes de concessões e partilha e para os 
blocos já contratados, incluindo perdão para 
obrigações de conteúdo local que foram 
descumpridas. No entanto, houve um alento 
com a publicação de um programa3 para 
estimular a modernização da cadeia 
produtiva, no qual o setor deposita 
expectativas.

A política de conteúdo local foi instituída no 
passado para compensar custos de produção 
mais elevados4 e dar às empresas nacionais 
melhores condições de competição com 
fornecedoras estrangeiras na oferta de bens 
e serviços utilizados no desenvolvimento dos 
blocos de óleo e gás. Agora, a estratégia é 
acelerar investimentos que ampliem 
encomendas e oportunidades para todos os 
competidores. Essa diretriz não desobriga, no 
entanto, o poder público de promover as 
reformas que reduzam custos tributários, 
financeiros, trabalhistas e logísticos.

1  Lei de 2010 obrigava  
a Petrobras a ser 
operadora única no 
pré-sal, com participação 
mínima de 30%.

2  Antes, a isenção  
era válida somente  
para compras de 
equipamentos 
estrangeiros sem  
similar nacional.

3  O Pedefor  
(Programa de Estímulo  
à Competitividade  
da Cadeia Produtiva,  
ao Desenvolvimento e  
ao Aprimoramento de 
Fornecedores do Setor 
de Petróleo e Gás 
Natural) foi instituído 
pelo Decreto no 8.637,  
de 15 de janeiro de 2016.

4  Fatores intrínsecos ao 
chamado custo-Brasil.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de três encontros:

 Monitoramento do processo legislativo para reformar a regulação do gás natural.
 Recomendações para política de bonificação que incentiva contratação local.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.

Mudança de estratégia
NOS ANOS RECENTES, REVIRAVOLTAS NA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL 
APOSTAM NA EXPANSÃO DOS INVESTIMENTOS E DAS ENCOMENDAS, 
EXIGINDO ADAPTAÇÃO DA INDÚSTRIA FORNECEDORA
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1  Formado pelos 
presidentes das 
companhias do setor 
elétrico.

2  O encontro na Aneel 
ocorreu em novembro 
de 2018, em Brasília.

3  Na transmissão de 
energia, houve 
proposta para garantir 
renumeração para 
investimentos em 
obras de melhorias.

O Comitê Estratégico do Setor Elétrico1 surgiu na crise  
e prosperou na oportunidade. Ainda em 2014, a Abdib 
alertou autoridades sobre um problema então pouco 
conhecido, mas complexo, que ameaçava colocar em 
xeque a sustentabilidade financeira de todo o complexo 
energético: o generation scaling fator (GSF), traduzido  
pela expressão risco hidrológico. O grupo, na época 
denominado Comitê Crise Energética, conduziu estudos  
e formulou propostas, contribuindo com o poder  
público para mitigar os problemas.

Mitigados os problemas naquela ocasião, as empresas 
mantiveram-se convencidas da importância de manter  
um fórum para análises e propostas estruturantes de 
curto e longo prazo compreendendo os setores de 
distribuição, transmissão, geração e comercialização de 
energia de forma integrada e sustentável. Em 2018, o 
comitê suportou a atuação da Abdib em reunião2 com a 
diretoria da Aneel, agência reguladora de energia elétrica, 
na qual foi possível indicar os desafios mais urgentes  
para a atuação do ente regulador.

Quatro temas foram listados: aprimoramento regulatório, 
estabilidade regulatória, assegurar a conclusão das  
obras na qualidade e prazo estabelecido e garantir a 
remuneração adequada3 para os investimentos. Propostas 
sugeridas: reconhecer na base de remuneração 
regulatória investimentos em tecnologia, harmonizar 
regulação de energia elétrica e gás, reestabelecer margem 
de lucratividade das empresas nas revisões tarifárias, 
fortalecer garantias e adotar instrumentos para assegurar 
a entrega das obras nos prazos e quantidades contratadas.

Visão integrada
O COMITÊ ESTRATÉGICO DO SETOR ELÉTRICO SURGIU POR 
DEMANDA DAS EMPRESAS PARA ATUAR EM UMA ESFERA 
ONDE AS QUESTÕES PUDESSEM SER TRATADAS COM VISÃO 
SISTÊMICA NO LONGO PRAZO
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Nas reuniões do Comitê de Geração de 
Energia da Abdib, as discussões envolveram 
principalmente questões em torno da 
segurança energética a partir do 
aproveitamento das múltiplas fontes de 
energia disponíveis no Brasil. Para os 
empresários, essa diretriz deve ser cumprida 
levando em consideração premissas como 
um planejamento de médio e longo prazo que 
privilegie a sustentabilidade e a estabilidade 
do sistema. Esse debate contribuiu para 
fortalecer o posicionamento da Abdib com o 
poder público sobre diversos temas mais 
complexos.

Um deles é o desenvolvimento de projetos 
hidrelétricos de todos os portes1, inclusive 
com reservatórios, aproveitando benefícios 
tanto para a geração de energia quanto para a 
gestão dos recursos hídricos. Outro tema 
avaliado que permitiu dar solidez às propostas 

setoriais feitas pela Abdib foi a inserção mais 
acelerada do gás natural na base da matriz 
elétrica, o que oferece mais segurança 
energética e estabilidade ao sistema elétrico 
diante do crescimento da participação de 
fontes intermitentes, como solar e eólica.

O Comitê de Geração de Energia também 
avaliou fatores críticos para o 
desenvolvimento de hidrelétricas, como 
revisão do modelo de contratos, 
equacionamento da questão indígena, 
corredores ambientais, governança e 
comunicação com a sociedade. Há um estudo 
inédito em condução por diversos agentes do 
setor elétrico2 para mensurar os atributos 
positivos das hidrelétricas com o objetivo de 
organizar informações, evidências e 
estatísticas para esclarecer e desmistificar 
diversos aspectos a respeito da expansão da 
geração hidrelétrica.

1  Potencial estimado 
de 14.000 MW em mais 
de cem hidrelétricas 
com potência entre  
150 MW e 180 MW.

2  O estudo é conduzido 
por empresas 
associadas ao Fórum 
para o Desenvolvimento 
das Hidrelétricas 
Médias.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de dois encontros:

 Renovação de bancos de preços de referência de órgãos públicos.
 Normas para ressarcimento de estudos realizados pelo setor privado.
 Solução para o risco hidrológico (GSF, em inglês).

Mapa de oportunidades
ANÁLISES NO COMITÊ CONTRIBUÍRAM PARA FORTALECER O POSICIONAMENTO 
DA ABDIB EM DIVERSAS QUESTÕES ENVOLVENDO A EXPANSÃO ENERGÉTICA A 
PARTIR DO APROVEITAMENTO DE MÚLTIPLAS FONTES
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Boa parte do calendário do Comitê de 
Transmissão de Energia no ano foi 
preenchida com tarefas associadas à 
participação da Abdib em consultas e 
audiências públicas organizadas por órgãos 
do setor elétrico, como Ministério de Minas e 
Energia, Aneel (agência reguladora) e ONS 
(operador do sistema). Em 2018, foram feitas 
contribuições para 12 desses processos, que 
exigem análises de notas técnicas, avaliação 
de riscos, coleta de dados e simulações. Sem 
contar mais de 20 assuntos setoriais cujas 
sugestões foram enviadas separadamente.

O monitoramento constante por empresários 
e especialistas do Comitê de Transmissão de 
Energia pretende evitar que processos de 
normatização e de fiscalização criem custos 
novos e exijam esforços desnecessários das 
empresas para cumprir a regulação. Regras 

que obrigam procedimentos mais detalhistas 
nem sempre entregam o resultado esperado 
– mais disponibilidade1 dos equipamentos e 
sistemas de transmissão de energia. Em 
muitos casos, as concessionárias – que 
sabem como ninguém como operar a rede 
– perdem dinamismo2.

Com o ONS, houve participação em cinco 
grupos para discutir descontos3 por 
indisponibilidade dos equipamentos (parcela 
variável), entre outros. Para a Aneel, a Abdib 
enviou contribuições para temas como regras 
para qualidade da prestação dos serviços, 
taxa regulatória de remuneração do capital  
e de revisão das receitas anuais permitidas. 
Com o ministério, sugestões para 
planejamento da expansão, concepção de 
estudos, realização de leilões e autorização 
de reforços e melhorias em instalações.

1  Entre 2008 e 2014, 
mais de 75% dos 
equipamentos 
permaneceram 
disponíveis 99,9% do 
tempo.

2  A Abdib tem 
defendido uma 
regulação mais 
meritória e menos 
procedimental.

3  Apesar de 
disponibilidade maior, 
as penalidades subiram 
de 0,5% para 2,0% da 
receita anual.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de 12 encontros:

 Contribuir para a elaboração da agenda regulatória do setor.
 Ações para garantir a remuneração contratada no momento da decisão dos investimentos.
  Análises e interlocução para garantir remuneração adequada para reforços e melhorias 
nas instalações.

Monitoramento constante
PROCESSOS NORMATIVOS E FISCALIZATÓRIOS EXIGEM CADA VEZ MAIS 
ESFORÇOS DAS EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO. PARA REDUZIR TAL ÔNUS,  
A REGRA É NÃO DESPERDIÇAR CONSULTAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
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Até pouco tempo atrás, as redes de 
iluminação pública eram administradas por 
distribuidoras de energia. Em 2010, a agência 
reguladora de energia elétrica estipulou que 
essa gestão deveria ser transferida aos 
municípios, que passariam a administrar 
também as receitas – a contribuição paga 
pelos consumidores na conta de luz – para 
manter tal infraestrutura. O prazo limite para 
essa transferência ocorrer foi 31 de 
dezembro de 2014. Uma das motivações foi 
criar condições para reduzir despesas1  
e melhorar o serviço.

Essas mudanças impulsionaram o 
surgimento de um novo mercado – o de 
operação de sistemas de iluminação pública 
pelo setor privado. E também o surgimento 
do Comitê de Iluminação Pública da Abdib. O 
objetivo foi identificar entraves e propor 
soluções para o desenvolvimento de PPPs 

em um mercado potencial2 e em ascensão3. 
No comitê, os especialistas identificaram que, 
diante de fragilidades na elaboração e na 
formatação de estudos e também na 
condução dos processos pelos gestores 
municipais, muitos projetos não chegam à 
fase de leilão.

A Abdib atuou em três frentes para 
contribuir com o fortalecimento do mercado: 
a estruturação de projetos municipais, a 
elaboração de um guia de boas práticas em 
PPPs para orientar gestores municipais e 
modernização da regulação que normatiza a 
a interface entre distribuidoras de energia 
elétrica, prefeituras e concessionárias de 
iluminação pública. Nessa terceira frente de 
trabalho, um diagnóstico feito pela Abdib 
convenceu a Aneel a abrir audiência pública 
para preencher lacunas regulatórias que 
podem impactar o desempenho das PPPs.

1  A redução do gasto 
com energia em redes de 
iluminação modernizadas 
atinge entre 40% e 50%.

2  Estima-se que os 5.570 
municípios brasileiros 
congreguem 18 milhões 
de pontos de luz.

3  Segundo a Radar PPP, 
253 processos de PPP de 
iluminação foram 
iniciados até 2018.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de dez encontros:

 Debates com gestores municipais e investidores para identificar lacunas regulatórias.
 Suporte para iniciativas que ampliem a quantidade de estudos e projetos.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.

Iluminação mais moderna
EM UM MERCADO COM ENORME POTENCIAL E EM ASCENSÃO, EMPRESÁRIOS 
E ESPECIALISTAS FORMARAM UM COMITÊ NA ABDIB PARA CONDUZIR AÇÕES 
COM OBJETIVO DE FORTALECER E CONSOLIDAR O SETOR
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1  O Brasil precisa 
investir 0,45% do PIB 
por dez anos 
seguidos. Mas, desde 
2007, investiu entre 
0,17% e 0,23% do PIB.

2  A Abdib defendeu 
a reforma regulatória 
em seminário da FGV 
em 3 de setembro e 
em outros eventos.

3  Discussões da 
Abdib com Ministério 
do Planejamento, 
Banco Mundial, IFC  
e Unops (ONU).

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de 12 encontros:

  Fundo para estruturação3 e modelagem de projetos de PPP em parceria com o 
governo federal e instituições de fomento internacionais.

  Títulos financeiros – ‘green bonds’ – para projetos que contemplem a transição 
para uma economia de baixo carbono.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.

Em uma reunião na Abdib em julho de 2018, o 
então senador Roberto Muniz, convidado para 
participar de um encontro organizado para 
discutir propostas para atrair investimentos 
em infraestrutura de água e esgoto, avaliou 
que o modelo institucional vigente para o 
saneamento básico, sancionado em 20071, 
não foi suficiente para acelerar investimentos 
voltados para a melhoria da prestação de 
serviços. Afinal, 100 milhões de brasileiros 
ainda não contam com coleta adequada de 
esgotos. Sugeriu que o país não insistisse na 
estratégia fracassada.

A modernização do modelo institucional e do 
marco regulatório no saneamento básico foi a 
principal bandeira dos empresários no 
Comitê de Recursos Hídricos e Saneamento 
Básico. A maior parte das 12 reuniões 
realizadas em 2018 abordou o tema. Em uma 

delas, o diálogo foi com Martha Seillier 
(Ministério da Casa Civil), que indicou 
diretrizes das mudanças pretendidas pelo 
governo federal, descritas depois na Medida 
Provisória 844/2018. Em diversas instâncias2 
e entrevistas, a Abdib expressou posição 
favorável ao texto da reforma regulatória.

Vencido o prazo de vigência, em novembro de 
2018, a MP não foi votada, o que causou 
frustração. Mas o propósito permanece. A 
Abdib, que participou em todas as discussões 
entre agentes empresariais e governamentais 
em busca de consenso para tornar a votação 
possível, voltou a contribuir – desta vez com 
agentes setoriais e a equipe de transição do 
presidente eleito – para que, tão logo seja 
possível, a modernização da regulação do 
saneamento básico volte aos plenários da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Ficou para 2019
EMPRESÁRIOS APOSTAM EM REGULAÇÃO MELHOR PARA ACELERAR 
INVESTIMENTOS PRIVADOS. DO SUCESSO DELES DEPENDEM 100 MILHÕES  
DE PESSOAS SEM COLETA DE ESGOTOS ADEQUADA
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A tarefa dos empresários no Comitê de 
Resíduos Sólidos da Abdib não é simples: 
convencer gestores municipais – e 
principalmente os munícipes – da 
pertinência de haver pagamento, por taxas 
ou tarifas, que suportem a prestação 
ambientalmente adequada dos serviços de 
limpeza urbana e resíduos sólidos. O tema 
é sensível nas prefeituras, que acreditam 
não existir disposição dos eleitores, mesmo 
que estes já paguem por serviços como 
telefonia, banda larga, energia elétrica, gás 
natural, água e esgoto, transporte urbano e 
iluminação pública.

A estratégia tem sido construir uma base 
sólida de informações confiáveis e promover 
debates para difundir conhecimento, 
combater mitos e demonstrar os benefícios 
que a consolidação de receitas estáveis trará 
para a qualidade da prestação do serviço e 
para a conservação do meio ambiente. Um 

dos pilares da atuação tem sido o Índice de 
Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU)1, 
indicador setorial criado em 2016. O ISLU 
evidencia o cumprimento da política nacional 
de resíduos sólidos – aquela que determinou 
o fim dos lixões até 20142 – e é divulgado 
para diversos públicos.3

Há também monitoramento de 
jurisprudência e atuação em processos no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para 
defender a legalidade do pagamento em 
cidades que já instituíram taxas ou tarifas. 
E uma parceria foi firmada4 com instituição 
dos EUA para absorver melhores práticas 
de comunicação e de organização 
institucional do mercado. Atualmente, 
prefeitos, ministros, governadores, juízes e 
promotores públicos já consideram taxas e 
tarifas como instrumento fundamental e 
justo. Isso mostra que o caminho, apesar de 
longo, está correto. 

1  O ISLU é produzido 
pelo Selurb em parceria 
com a PWC e mensura 
dados de 3.374 
municípios.

2  O Brasil ainda tem 
quase 3.000 lixões em 
1.600 cidades, segundo  
a Abrelpe.

3  As edições do ISLU 
revelam que é 
fundamental garantir a 
autonomia financeira dos 
serviços sem que eles 
necessitem ser 
subsidiados pelo 
orçamento municipal em 
detrimento das 
obrigações com 
educação, saúde e 
encargos 
administrativos.”

4  Acordo de cooperação 
com a National Waste & 
Recycling Association 
(NWRA).

Trabalho consistente
O SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS TEM ATUADO EM MÚLTIPLAS FRENTES PARA 
EXPLICAR O QUANTO É IMPORTANTE PARA O PAÍS QUE A PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO SEJA SUSTENTADA POR RECEITAS PERENES

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de 11 encontros:

  Atuação no Poder Judiciário para frisar o caráter de utilidade pública  
aos serviços de resíduos sólidos.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.
  Sugestões no processo de reforma regulatória do saneamento básico,  
que envolve também a atividade de resíduos sólidos.
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Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo do ano:

 Monitoramento da evolução de projetos de lei no Congresso Nacional.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.

1  Em 2010, a União 
recriou a Telebras, mas 
não conseguiu injetar 
muitos recursos no 
Plano Nacional de Banda 
Larga desde então. 

2  A pauta inclui ainda a 
carga tributária sobre os 
serviços e dificuldades 
para instalar antenas.

3  Estimativas apontam 
que metade dos 800 mil 
orelhões pelo país não 
são utilizados.

O mercado de telecomunicações, 100% privado1, tem investido 
mais de R$ 30 bilhões anualmente ao longo dos últimos dez 
anos, em média, em números atualizados, para expandir o 
acesso e melhorar a qualidade dos serviços de telefonia móvel 
e fixa e também banda larga. O patamar tem sido expressivo, 
sobretudo nos últimos três anos, quando o investimento total 
em infraestrutura, incluindo projetos públicos e privados, 
registrou valores médios atualizados de R$ 110,0 bilhões. 

Um desempenho satisfatório que, no entanto, não permite 
negligenciar a urgência de uma reforma regulatória que 
ofereça incentivos econômicos e um modelo institucional 
mais aderente às necessidades dos usuários: acesso mais 
amplo e qualidade melhor na prestação dos serviços de 
telefonia celular e banda larga. Esse tema foi pauta de 
reunião entre presidentes da Abdib e da Anatel em março de 
2018, em Brasília. Na ocasião, foi possível também discorrer 
sobre os principais itens da agenda regulatória da agência.

Na pauta mais abrangente2 da Abdib sobre telecomunicações, 
a revisão pendente da regulação, refletida no PLC 79/2016, 
ganhou destaque. A proposta altera a Lei Geral de 
Telecomunicações e permite substituir o modelo de 
concessão3 pelo de autorização na telefonia fixa e ainda 
oferece solução regulatória para a incorporação dos bens 
reversíveis. Dado o potencial de investimentos, empregos, 
desenvolvimento econômico e social, esse assunto consta na 
agenda prioritária da Abdib com o Poder Legislativo.

À espera da 
reforma regulatória
REFLETIDA NO PLC 79/2016, A MUDANÇA DA 
LEGISLAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES TEM 
SIDO O ASSUNTO EM DESTAQUE PARA PAUTA  
DO SETOR. OS BENEFÍCIOS SÃO ENORMES
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A participação do setor industrial no PIB1  
caiu pela metade. O uso incorreto de diversos 
instrumentos de política pública – subsídios, 
desonerações e renúncias fiscais, entre 
outros – praticamente impediu o debate 
racional a respeito do tema política industrial. 
Pior: houve questionamento até se a indústria 
é importante para o desenvolvimento 
econômico. A resposta da Abdib foi a 
realização de um seminário, idealizado no 
Comitê de Indústria, reunindo economistas 
brasileiros e estrangeiros de diferentes 
escolas de pensamento. 

O evento realizado em setembro de 2018 
provocou um debate sobre a relevância de 
uma política industrial que impulsione a 
produtividade e o aumento da 
competitividade. Além disso, a Abdib 
distribuiu um documento2 com avaliações 

sobre o resultado das políticas públicas 
passadas, evidências sobre a importância  
da indústria para o desenvolvimento e 
propostas para o setor.

Ao longo do ano, o Comitê de Indústria 
incentivou o debate sobre uma política 
industrial de longo prazo, pois indústria é 
fator gerador de crescimento, tecnologia, 
emprego e arrecadação tributária. O evento 
de setembro gerou oito recomendações3, 
entre elas a promoção de um ajuste fiscal que 
não onere investimentos. Também sugeriu 
equilibrar juros e câmbio para um patamar 
que estimule a competitividade do setor 
produtivo. Além disso, a política industrial 
deve ter prazos estabelecidos, 
acompanhamento e metas, além de levar  
à compulsão para fomentar a organização  
e a eficiência dos negócios.

1  Em 1980, a indústria 
representava pouco 
acima de 20% do PIB. 
Em 2017, 11%.

2  Segundo o 
documento, o erro 
mais comum foi criar 
política industrial 
desconectada da 
política econômica.
 
3  Outra recomendação 
é incentivar os setores 
de baixa e média 
tecnologia para 
desenvolver os 
insumos que vão 
atender aos setores  
de alta tecnologia e 
estimular as 
exportações.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de cinco encontros:

 Debates com autoridades e formadores de opinião e apoio a políticas industriais regionais.
 Discussões sobre estratégias para inserção das tecnologias 4.0.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.

Sim, é importante
AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS, HOUVE QUESTIONAMENTOS SE O BRASIL 
AINDA PRECISA DE UMA POLÍTICA INDUSTRIAL. UM SEMINÁRIO REALIZADO 
EM SETEMBRO DEU UMA RESPOSTA UNÍSSONA PARA AS DÚVIDAS
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1  Projetos no PPI:  
trecho central Ferrovia 
Norte-Sul, Ferrogrão e 
Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste.

2  A Abdib se manifestou 
presencialmente nas 
audiências públicas, 
realizadas em setembro, 
em Brasília.

3  Previsão:  
20 trimestre (Malha 
Paulista), 30 trimestre 
(Carajás e Vitória-Minas), 
40 trimestre (MRS 
Logística e Ferrovia 
Centro Atlântica).

Os dois principais assuntos do Comitê  
de Ferrovias da Abdib – prorrogação de 
concessões e novos projetos1 – envolvem  
o mesmo objetivo: expandir a capacidade  
da malha ferroviária a partir de novos 
investimentos, que podem somar  
R$ 45 bilhões. Se os planos forem  
bem-sucedidos, 31% da carga podem passar  
a ser movimentados por trens. Hoje, são 
15%. Em 2018, agentes públicos e privados 
se envolveram em audiências públicas2, 
estudos e processamento de informações 
para avançar nas duas frentes. A expectativa 
é ratificar aditivos3 e viabilizar novos 
projetos em 2019.

A frente prioritária é antecipar a prorrogação 
de cinco concessões ferroviárias que vencem 
a partir de 2026. Os investimentos vão 
permitir obras de duplicações de vias, 
contornos, construção de pátios e terminais  
e redução de interferências urbanas – o que 
gera expansão da capacidade de transporte. 
O mecanismo de investimentos cruzados 
permitirá construir novos trechos fora da 
área das atuais concessões. Os empresários 
também produziram avaliações para 
regulamentar a Lei 13.448/2017. Essa 
legislação é importante para efetivar os 

benefícios dos processos de prorrogação  
de concessões em andamento.

A modernização dos contratos, tão importante 
quanto os novos investimentos, também foi 
abordada pelo comitê. Passam a constar nos 
contratos, por exemplo, previsão cronológica 
de investimentos, item por item, envolvendo 
expansão de capacidade, segurança e 
qualidade da infraestrutura. Nos contratos 
originais, não há previsão de investimentos, 
apenas metas de produção e segurança. Os 
contratos também serão detalhistas em 
cláusulas sobre alocação de riscos e 
ocorrências com direito a reequilíbrio 
econômico e financeiro. 

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de nove encontros:

  Regulamentação da Lei 13.448/2017: extinção de contratos de arrendamento, 
devolução de trechos ferroviários considerados antieconômicos, inventário de 
edificações e desfazimento de bens. 
 Apoio aos aspectos da Lei 13.448/2017 via amicus curiae.
 Reequilíbrio econômico e financeiro: empresários querem segurança jurídica.

Um ano para deslanchar
A PAUTA DO COMITÊ DE FERROVIAS – INVESTIMENTOS NAS MALHAS DAS 
CONCESSÕES ATUAIS E EM NOVOS PROJETOS – REFLETE A ESPERANÇA 
DE QUE A MATRIZ DE TRANSPORTE BRASILEIRA PODE, ENFIM, MUDAR
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1  Até o início de janeiro 
de 2019, o governo 
federal ainda não tinha 
publicado um decreto 
para regulamentar a 
Lei 13.448/2017.

2  A análise demandou 
regras detalhadas para 
cálculo de indenização 
em casos de 
concessões devolvidas, 
responsabilidades 
durante o novo 
processo de licitação e 
cessar multas e 
penalidades a partir do 
ato da devolução, entre 
outros temas.

Os contratos de concessões rodoviárias  
com desequilíbrios econômicos e financeiros 
dominaram a pauta do Comitê de Rodovias  
da Abdib no início de 2018. Duas alternativas 
estavam em discussão. Uma, chamada 
“solução pública”, foi materializada na sanção 
da Lei 13.448/2017, em junho daquele ano.  
No entanto, sem regulamentação, a norma 
permanece inócua1. Outra, chamada “solução 
privada”, esboçada na MP 800/2017,  
não surtiu efeitos após perder validade  
por falta de votação.

A Lei 13.448/2017 instituiu a devolução 
antecipada e amigável ao poder concedente 
para as concessões desequilibradas. Para 
contribuir com as autoridades, a Abdib 
produziu e entregou uma análise2 indicando 
pontos relevantes para serem endereçados 
na regulamentação, de forma que ela não se 

tornasse inócua. Já a MP 800/2017 propôs 
diretrizes para reprogramar investimentos, 
evitando caducidade ou devolução amigável  
e permitindo continuidade de projetos 
contratados em boas condições econômicas 
para a sociedade. 

Se não houve solução até então para as 
concessões desequilibradas, houve algum 
avanço na oferta em novos projetos. No comitê, 
empresários avaliaram regras dos editais 
publicados e dialogaram com autoridades 
públicas. Em fevereiro, a Abdib organizou 
encontro para gestores do Governo da Bahia 
explicarem detalhes da PPP do sistema 
rodoviário BA-052, concedido em julho de 2018. 
Em março e agosto, a Abdib sediou reuniões 
com o Governo do Piauí para a apresentação, 
entre outros projetos, da concessão patrocinada 
da rodovia Transcerrados.

Um olho no futuro, 
outro no passado
ESSA FOI A TÔNICA DOS ENCONTROS DO COMITÊ DE RODOVIAS, QUE EM 
2018 FORAM DEDICADOS PARA AVALIAR NOVOS PROJETOS E CONTRIBUIR 
PARA REMOVER ENTRAVES NOS CONTRATOS EXISTENTES

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de quatro encontros:

  Novo modelo para viabilizar concessões patrocinadas de rodovias federais.
  Eficiência dos Procedimentos de Manifestação de Interesse e alternativas para 
elaborar projetos.
  Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.
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Quem participa das reuniões do Comitê de 
Mobilidade Urbana da Abdib logo percebe a 
atenção que há em torno da Autoridade 
Metropolitana de Transportes. Trata-se de 
organizar institucionalmente a atuação dos 
governos envolvidos no planejamento, 
articulação, investimento e gestão dos 
sistemas de transportes de passageiros em 
metrópoles e conurbações, como fazem 
capitais globais1. Afinal, os deslocamentos 
não respeitam fronteiras municipais e a 
coordenação é fundamental para racionalizar 
recursos.

A Autoridade Metropolitana de Transportes 
está no radar do Comitê de Mobilidade Urbana 
há anos. Em 2018, ela quase foi introduzida no 
arcabouço legal brasileiro. Em meio às 
discussões da MP 818/2018, que ampliou 
prazos para a elaboração de planos de 

desenvolvimento urbano integrado, houve 
oportunidade de apresentar para o governo 
federal e para os parlamentares o escopo, a 
importância e os benefícios do conceito. Os 
deputados compreenderam e aprovaram o 
texto, mas houve veto na sanção presidencial2. 

Mas o comitê da Abdib tem um plano de ação 
bem definido. Há contínuas interlocuções com 
governos estaduais para explicar a 
importância e os benefícios do conceito de 
Autoridade Metropolitana, que pode ser 
facultado a regiões metropolitanas com mais 
de 1 milhão de habitantes3 inicialmente e 
implantado na forma de consórcio público – 
aproveitando legislação existente. A Região 
Metropolitana de São Paulo, por exemplo, 
abrange 39 cidades, 21 milhões de habitantes 
e dezenas de bilhões de deslocamentos 
anuais. Obviamente, tem de ter coordenação.

1  Madri, Barcelona, 
Londres, Paris, 
Frankfurt, Berlim e 
Amsterdã, por exemplo.

2  Na justificativa, o 
Poder Executivo alegou 
riscos de burocracia e de 
interpretação da norma.

3  Há no Brasil 27 
regiões metropolitanas 
com mais de um milhão 
de habitantes.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de três encontros:

 Análise de legislação referente à criação de autoridades metropolitanas de transportes.
 Avaliação do funcionamento da autoridade metropolitana em outros países.
 Propostas para os candidatos na disputa eleitoral de 2018.

Bateu na trave
A PROPOSTA DE ADOTAR O CONCEITO DE AUTORIDADES METROPOLITANAS 
PARA PLANEJAR E ARTICULAR A EXPANSÃO DAS REDES DE TRANSPORTES  
DE PASSAGEIROS QUASE VINGOU. OS ESFORÇOS CONTINUAM
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1  Diagnóstico 
entregue em janeiro de 
2018 para ministérios, 
EPL e PPI produzido 
conjuntamente pelos 
comitês de Rodovias e 
de Aeroportos.

2  Um deles é a 
definição dos critérios 
da metodologia de 
cálculo de indenização 
quando houver 
devolução de ativos. 

3  Realizadas em julho 
e agosto de 2018.

Dois temas centralizaram as discussões do 
Comitê de Aeroportos da Abdib em 2018: a 
modelagem da quinta rodada de concessões 
de aeroportos federais e a regulamentação 
de uma lei que oferece uma alternativa  
para solucionar contratos com graves 
desequilíbrios econômicos e financeiros. 
Esses dois assuntos demandaram estudos  
e interação com autoridades públicas, 
empresários e especialistas que atuam no 
mercado. Ambos também são fundamentais 
para consolidar expectativas positivas 
existentes no setor.

O comitê se dedicou bastante para contribuir 
com a regulamentação da Lei 13.448/2017, 
ainda pendente, que institui condições para 
devolução de concessões de aeroportos de 
forma antecipada e amigável para, 
consequentemente, possibilitar uma nova 
licitação pública dos ativos. É uma alternativa
importante à disposição das empresas para 
solucionar contratos com desequilíbrios 
econômicos e financeiros. A Abdib produziu 
uma análise1, indicando aspectos relevantes 
que deveriam ser regulamentados2, todos 
eles críticos para destravar os investimentos.

Além disso, a Abdib contribuiu para o 
processo de formatação da quinta rodada de 

concessões de aeroportos federais,  
prevista para ocorrer em março de 2019. 
Após análises no Comitê de Aeroportos, 
contribuições foram feitas em duas 
audiências públicas3 organizadas pela 
agência reguladora. Estudos, editais e 
contratos foram considerados de boa 
qualidade, com regras atrativas às demandas 
dos investidores. O sucesso do leilão, que 
será realizado em março de 2019, definirá o 
futuro do programa de concessões, no qual a 
Abdib e os investidores depositam 
expectativas positivas.

Outros temas conduzidos pelo comitê ao longo de sete encontros:

 Desdobramentos do processo de recuperação judicial do aeroporto de Viracopos.  
 Insegurança jurídica na reabertura aeroporto de Pampulha para voos regionais. 
 Análise sobre a cobrança de IPTU nas concessões aeroportuárias.

Programa cinco estrelas
A QUINTA RODADA DE CONCESSÕES FEDERAIS DE ATIVOS 
AEROPORTUÁRIOS PARA O SETOR PRIVADO DESLIZOU PARA 2019.  
MAS OS INVESTIDORES NÃO ENXERGARAM NISSO UM MAU SINAL
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