
Uma associação de classe tem diversos objetivos –  
e talvez o principal seja promover o diálogo entre 
representantes de empresas associadas e de partes 
interessadas, incluindo instituições públicas e privadas. 
Esses encontros servem para entender desafios, 
idealizar soluções, apresentar argumentos e ouvir  
o contraditório. Em 2018, diversos convidados especiais 
participaram de muitas das 92 reuniões organizadas 
pelos 20 comitês da Abdib.

Incubadora de soluções
DIVERSAS AUTORIDADES PÚBLICAS, ACADÊMICAS E 
EMPRESARIAIS PARTICIPAM CONSTANTEMENTE DE 
REUNIÕES COM CONSELHOS E COMITÊS DA ABDIB. 
NÃO FALTAM PROBLEMAS NA PAUTA. NEM PROPOSTAS

Paulo Rabello de Castro
Presidente do BNDES
21 de março.  
No 8o Fórum Mundial da Água, 
em Brasília, conselheiros da 
Abdib dialogaram com o 
presidente do BNDES sobre 
desenvolvimento e papel do 

Estado. Ao apresentar o planejamento estratégico do 
banco, Rabello de Castro defendeu um plano de 
longo prazo que preserve ações de desenvolvimento 
do Estado diante das mudanças nos governos. 

Geraldo Alckmin
Pré-candidato à  
Presidência da República
05 de junho. Alckmin prometeu 
aprovar reformas – 
previdenciária, tributária, do 
Estado e política – nos seis 
primeiros meses. Afirmou que é 

necessário recuperar a capacidade do poder público de 
investir em infraestrutura e criar um ambiente 
favorável para atrair o setor privado – planejamento, 
segurança jurídica, regulação estável, agências 
reguladoras despolitizadas.
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Ciro Gomes
Pré-candidato à 
Presidência da 
República
14 de junho. Em 
encontro com 50 
empresários, foram 
apresentadas as 

diretrizes do candidato para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil e as propostas da 
Abdib para expandir investimentos em 
infraestrutura. Ciro Gomes prometeu reformas, 
aumentar investimento, Estado forte e 
regulador para parcerias privadas e 
investimentos em educação.

Adalberto Santos 
Vasconcelos
Programa de Parcerias 
de Investimento (PPI)
14 de agosto. Encontro 
com 40 empresários e 
cinco secretários do 
PPI. Em 27 meses, o 

PPI trabalhou 191 projetos – 97 foram 
concluídos (R$ 152 bilhões em investimentos 
contratados e R$ 43 bilhões em outorgas). 
Coordenadores de comitês da Abdib 
detalharam sugestões para diversos setores. 
Melhorias da interlocução e na qualidade de 
projetos foram destacadas.

Raul Velloso
Ph.D. em Economia  
pela Yale University
14 de agosto. Em 
encontro com 
conselheiros da Abdib, 
debate foi centrado em 
alternativas para a 

recuperação da capacidade de investimento  
do poder público em um cenário de ajuste  
nas contas públicas e forte redução dos 
aportes públicos para expandir sistemas de 
infraestrutura. Finanças estaduais, ponderou 
Velloso, serão desafio nos próximos anos.

Carlos Alexandre  
da Costa
Equipe econômica do 
candidato Jair Bolsonaro
26 de setembro. O ex-
diretor do BNDES foi 
recebido por conselheiros 
da Abdib para discutir 

diretrizes e propostas para a infraestrutura e 
para o crescimento econômico. Costa avaliou a 
situação econômica e fiscal e indicou que a 
retomada do crescimento terá como pressupostos 
reformas previdenciária e tributária, equilíbrio 
das contas públicas e ganhos de produtividade.

Eduardo Guardia
Ministro da Fazenda
13 de julho. O diálogo 
foi focado na 
conjuntura econômica 
e perspectivas para 
investimentos em 
infraestrutura. 

Guardia defendeu a conclusão do processo 
de ajuste fiscal, pois não há espaço para 
investimento público no momento, e 
redução das isenções fiscais, que já 
representam mais de 4% do PIB, o dobro do 
que praticam outros países, em média.

João Prates Romero
Universidade Federal de 
Minas Gerais
12 de junho. O 
economista propôs 
modelo alternativo para 
limitar gastos públicos. 
Objetivo é equilibrar 

contas públicas em um horizonte um pouco 
maior, mas com efeitos recessivos menores. 
Sugeriu limites diferenciados de acordo com o 
tipo de gasto, restringindo menos aqueles mais 
capazes de acelerar a atividade econômica e 
arrecadação fiscal.
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Marcos Ferrari
Diretoria de Governos e 
Infraestrutura do BNDES
02 de outubro. Com  
R$ 140 bilhões em caixa, 
o BNDES se ressente  
da falta de projetos para 
financiar. Por isso, criou 

uma área para estruturar projetos, que atua 
desde a contratação de consultorias até a 
assinatura do contrato após leilão. Os 
desembolsos passaram a representar 1% do 
PIB. A expectativa é aumentar para 2% do PIB 
em três anos, com metade aplicada em 
infraestrutura.

Manoel Carlos  
de Castro Pires
FGV e Universidade  
de Brasília
08 de novembro. O 
economista apontou 
desafios fiscais para 
o próximo governo e 

analisou indicadores públicos de solvência. 
Pires indicou riscos fiscais imediatos: nova 
Lei Kandir, precatórios, renegociação das 
dívidas estaduais, reajuste do Judiciário e 
inadimplência do financiamento 
universitário. Sugeriu redução das 
isenções tributárias (4,1% do PIB em 2017).

Bruno Dantas
Tribunal de Contas da 
União (TCU)
04 de dezembro. O 
ministro do TCU avaliou 
metodologias e 
processos de fiscalização, 
acordos de leniência e 

monitoramento de agências reguladoras, 
órgãos que precisam ser fortalecidos. Analisou 
ainda temas que geram insegurança jurídica e 
aprovou a interação com a sociedade e o setor 
privado, pois há oportunidade de esclarecer 
dúvidas e estabelecer o contraditório.

Hamilton Mourão
Eleito Vice-presidente  
da República
03 de outubro. Na 
semana prévia ao 
primeiro turno das 
eleições, o general 
indicou diretrizes e 

propostas para recuperar o crescimento 
econômico e os investimentos em infraestrutura. 
Mourão apresentou diretrizes do pensamento  
da candidatura nas áreas econômica e política. 
Setores de infraestrutura receberão prioridade  
e grupos de trabalho detalham planos.

Fernando Abrucio
Cientista político e 
pesquisador da FGV-SP
09 de outubro. Para 
conselheiros da Abdib, 
Abrucio avaliou o 
resultado do primeiro 
turno das eleições 2018 

e também as perspectivas para o segundo 
turno e para a condução dos mandatos. No 
âmbito federal, o próximo governo enfrentará 
muitas dificuldades e deve ser uma gestão de 
transição até 2022, encerrando ciclo iniciado 
com crise institucional e política em 2013.
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Jamil Megid Junior
General do Exército 
Brasileiro
04 de dezembro. O 
general, escolhido para 
ser titular da Secretaria 
Nacional de Transportes 
Terrestres, ressaltou a 

importância de aumentar a qualidade dos 
projetos, da governança e integridade das ações 
de infraestrutura. Colheu contribuições sobre 
caminhos para acelerar investimentos privados 
e para recuperar aportes públicos em áreas de 
transportes.
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Rogério Vergara | 
Academia Nacional de 
Seguros e Previdência
07 de fevereiro. O 
executivo da ANSP 
explicou os impactos dos 
projetos de Lei 029/2017 
(normas sobre seguros 
privados) e 6.814/2017 

(regras de contratação pelo poder público) na 
contratação de seguros para obras e projetos de 
infraestrutura, tanto nos modelos de obras 
públicas quanto no de concessões e parcerias 
público-privadas. Se aprovados, frisou o 
especialista, companhias corretoras e 
seguradoras, empresas contratantes de seguros e 
também financiadores e reguladores terão de 
buscar adaptações nos procedimentos e contratos.

Cézar Manoel  
de Medeiros
Empresa Mineira  
de Parcerias
07 de fevereiro. No Comitê 
de Financiamento e 
Garantias, o diretor- 
-executivo da EMIP 

explicou a estrutura e o objetivo de quatro fundos 
criados em Minas Gerais para apoiar o 
investimento no estado, incluindo infraestrutura. 
Medeiros demandou apoio da iniciativa privada na 
estruturação de estudos e projetos de 
infraestrutura em MG em modelo similar ao 
conduzido pela Abdib para canalizar investimentos 
em municípios paulistas. Abdib decidiu conduzir 
esforços com a EMIP para atingir esse objetivo.

Marcelo Bruzzi | BHIP
22 de fevereiro. O Comitê de Iluminação Pública recebeu Marcelo Bruzzi, CEO da 
concessionária privada responsável pela modernização dos 180.000 pontos da rede 
de iluminação pública da capital mineira – o maior contrato de PPP vigente no 
Brasil neste setor. A BHIP tem modernizado 5.500 pontos de iluminação por mês 
para renovar todo o sistema em três anos, com investimento de R$ 400 milhões. 
Bruzzi frisou que a interface com distribuidora de energia é fator crítico de 
sucesso. A Abdib, então, já preparava estudo sobre o assunto.

Martha Seillier
Ministério da Casa Civil
04 de abril. Empresários 
e especialistas dos 
setores de saneamento 
básico e de resíduos 
sólidos conversaram com 
a chefe da assessoria 
especial do ministério 

sobre as mudanças pretendidas pelo governo 
federal no marco regulatório do saneamento 
básico. O governo federal iniciou o processo de 
revisão em agosto de 2016 e, na época, estava 
prestes a seguir para o Congresso Nacional, 
com objetivo de aumentar investimentos, 
principalmente, os privados; acelerar a 
universalização; padronização e eficiência 
regulatória; e reforçar a segurança jurídica.

Paul Procee e Carlos 
Thadeu Abicalil 
Banco Mundial
16 de março. Os 
executivos do Banco 
Mundial propuseram para 
a Abdib a criação de um 
fundo para financiar 

atividades de estruturação e modelagem  
de projetos de infraestrutura para municípios, 
com foco em saneamento básico. A proposta foi 
resposta a uma consulta do Comitê de Recursos 
Hídricos e Saneamento Básico da Abdib, que tinha 
meta de buscar modelos para incentivar a 
participação privada na estruturação de projetos 
para impulsionar investimentos em saneamento 
básico por meio de concessões e PPPs.
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Abrão Miguel Árabe Neto
Secretaria de  
Comércio Exterior
20 de abril. O Comitê 
Relações Internacionais 
da Abdib discutiu ações 
governamentais na área 
de política comercial  

para o Brasil aumentar a participação no 
comércio mundial e também elevar a 
contribuição do comércio internacional no PIB 
nacional. O secretário explicou que, até 2019, a 
derrubada de barreiras tarifárias na América do 
Sul deve resultar na criação de uma zona de 
livre comércio no continente, restando a 
conclusão de acordos de convergência 
regulatória e de compras governamentais.

Édison Carlos
Instituto Trata Brasil
04 de junho. O executivo 
apresentou iniciativas 
para pressionar por mais 
investimentos em 
saneamento básico. Ele 
ressaltou a importância 

de haver uma pauta comum para apresentar aos 
candidatos nas eleições. Um ponto é a coerência 
e a uniformidade da regulação, pois há mais de 
50 agências no Brasil. Outro é a convicção 
quanto ao investimento privado. Édison Carlos 
explicou que há fragilidade técnica nas 
pequenas e médias cidades e muita burocracia 
para aprovação (demora, em média, 23 meses) e 
desembolso de recursos públicos para o setor.

Luciano Coutinho e 
Caetano Penna
Universidade de 
Campinas e UFRJ
12 de junho. Os 
acadêmicos apresentaram 
no Comitê de Indústria da 
Abdib estudo que 

demonstra que o Brasil tem assistido a redução 
da participação da indústria no PIB sem 
estratégia, política e investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento. Em contraposição, países 
desenvolvidos e emergentes têm apostado no 
investimento em tecnologia para liderar o 
crescimento a partir da atividade industrial. 
Foram avaliados aspectos de uma política 
industrial eficiente para recuperar a participação 
da indústria brasileira no PIB.

Décio Oddone | Agência 
Nacional do Petróleo,  
Gás Natural e 
Biocombustíveis
24 de abril. O diretor-geral 
da ANP mostrou no 
Comitê de Petróleo e Gás 
Natural impactos das 

mudanças regulatórias nos últimos dois anos. 
O potencial de investimento em projetos em 
desenvolvimento soma R$ 845 bilhões até 2027. 
Mesmo com índices de conteúdo local menores, 
os fornecedores serão beneficiados com o 
crescimento na atividade petrolífera. Oddone 
afirmou que o perdão para compromissos de 
conteúdo local não cumpridos é preferível à 
judicialização e que o país aproveitará o 
potencial em campos maduros.

Hailton Madureira | Ministério do Planejamento
04 de maio. Para empresários de saneamento básico e resíduos sólidos, o 
Ministério do Planejamento propôs um modelo para a participação das empresas 
no FEP, fundo instituído pela Lei 13.529/2017 para apoiar a produção de estudos 
e projetos e, consequentemente, dinamizar leilões de concessão e PPPs em 
áreas de infraestrutura urbana. A Abdib (engajar o setor privado a aportar 
recursos no fundo com contrapartes do ministério) e o Banco Mundial (gerenciar 
a contratação de serviços técnicos e estudos) foram convidados para o esforço.



Luiz Eduardo Barata
Operador Nacional  
do Sistema Elétrico
21 de junho. Encontro 
realizado pelo Comitê de 
Transmissão de Energia 
foi importante para 
conhecer diretrizes da 

reestruturação do órgão, cujo objetivo é torná-lo 
mais eficiente diante de demandas do setor 
elétrico. Os participantes dialogaram ainda sobre 
pontos críticos para as concessionárias: 
descontos determinados na parcela variável 
sobre a receita anual (as transmissoras de 
energia avaliam que há penalização excessiva), 
ataques às instalações de transmissão de energia 
e inadimplências e garantias, entre outros temas.

Roberto Muniz
Senado Federal
26 de julho. Enviada ao 
Congresso Nacional dias 
antes, a MP 844/2018 
(reforma regulatória na 
área de saneamento) foi 
pauta de reunião 

envolvendo empresários de saneamento básico 
e resíduos sólidos da Abdib e o senador 
Roberto Muniz. O parlamentar considerou 
positivo o potencial de transformação da 
matéria legislativa, que recebeu mais de 500 
emendas. Avaliou que o modelo vigente no 
saneamento até então não contribuiu para 
expandir investimentos, melhorar a gestão e 
ampliar a prestação de serviços, ratificando as 
mudanças propostas.

Luiz Augusto de Souza Ferreira | Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
31 de julho. O presidente da ABDI abordou o papel da agência no desenvolvimento do 
setor industrial no Brasil e diretrizes para a evolução do conceito de indústria 4.0 no 
Comitê de Indústria da Abdib. Ele explicou que o Brasil ainda se encontra em estágio 
nascente neste conceito e que haverá necessidade de qualificação profissional para 
que trabalhadores sejam absorvidos pelas empresas nos próximos cinco anos. A 
ABDI, explicou, tem função de propor políticas públicas transversais dentro do 
governo, como ocorreu no setor de energia eólica.

Viviane Bezerra
Unidade de PPP do Piauí
01 de agosto. A 
Superintendente de 
Parcerias e Concessões 
do Governo do Piauí 
apresentou detalhes da 
PPP da rodovia 

Transcerrados, em fase de desenvolvimento 
pelo governo estadual. Foram explicados 
aspectos dos estudos técnicos, jurídicos, de 
engenharia e socioambiental. As avaliações 
sobre viabilidade econômico-financeira estavam 
em fase de atualização das estatísticas 
referentes à demanda. Empresários e 
especialistas perguntaram sobre estrutura de 
garantias, taxa de retorno e prazos para as 
próximas etapas.

Osmar Lima
BNDES
23 de agosto. O chefe  
de Departamento da Área 
de Desestatização e 
Estruturação de Projetos 
do banco de fomento 
explicou o auxílio do 

BNDES aos municípios durante as fases de 
modelagem econômica, financeira e jurídica para 
projetos de concessão e PPPs. O BNDES conduz 
a estruturação de seis projetos municipais e 
outros dois estão em fase de contratação. O 
escopo inclui assessoria até a concessão e 
articulação com diversos atores, com isenção na 
coordenação dos estudos e projetos e estrutura 
de garantias sólida.
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Percy Soares Neto | 
Abcon
29 de agosto. O Comitê 
de Recursos Hídricos e 
de Saneamento Básico 
da Abdib recebeu o 
executivo da Associação 
Brasileira das 

Concessionárias Privadas de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto. O encontro serviu para 
definir estratégias para articular o diálogo 
entre agentes setoriais envolvidos nas áreas 
de água, esgoto e resíduos sólidos em busca 
de consensos em torno da MP 844/2018, que 
moderniza o modelo institucional e regulatório 
do saneamento básico. O objetivo era permitir 
a votação na matéria no Congresso Nacional 
ainda em 2018.

Henrique Castilho
Superintendência de 
Desenvolvimento de Belo 
Horizonte
20 de setembro. O 
superintendente é o 
gestor responsável pela 
execução da parceria 

público-privada na área de iluminação pública. 
Castilho frisou a importância do desenvolvimento 
de padrões e acordos operacionais entre as 
concessionárias de iluminação e distribuição de 
energia devido ao compartilhamento de ativos e 
responsabilidades, como o cadastro da rede de 
iluminação pública, expansões no parque de 
iluminação que dependem da rede elétrica, 
intervenções próximas da rede de média tensão 
e troca de postes, entre outros.

Aurélio Lino de Almeida e 
André Oliveira de Araújo
Caixa
18 de outubro. Os 
executivos explicaram  
para empresários do 
Comitê de Iluminação 
Pública da Abdib as ações 

da Caixa para estruturação de projetos, apoio 
técnico a municípios e financiamento de 
investimentos de PPPs de iluminação pública, 
replicáveis a outras áreas de infraestrutura 
urbana. O objetivo da atuação da instituição 
pública é aumentar a qualidade dos projetos, 
conferindo maior atratividade, melhorando as 
condições para o projeto ser financiado e 
reforçando estrutura de garantias.

Fernando Marcato
FGV
04 de setembro. Em 
reunião do Comitê de 
Ferrovias da Abdib focada 
na avaliação da evolução 
dos processos de 
prorrogação antecipada 

das concessões ferroviárias e nas perspectivas 
para a concessão do trecho central da ferrovia 
Norte-Sul, os empresários puderam conhecer 
estudo realizado pelo consultor da FGV que 
demonstrou os benefícios econômicos e sociais 
da prorrogação de concessões em comparação 
a outras alternativas possíveis (como esperar o 
término das concessões para então realizar 
novas licitações).

Justine Leigh-Bell e Thatyanne Gasparotto | Climate Bond Initiative
19 de setembro. A organização internacional fomenta a transição para uma 
economia global de baixo carbono por meio de assistência para financiamento 
via mercado de capitais e certificação de projetos. As executivas explicaram para 
especialistas dos setores de recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos o 
potencial e o funcionamento do financiamento por “green bonds”. A Abdib 
ressaltou que os títulos podem ser instrumentos para captar recursos de fundos 
com obrigações de aplicar em ativos que contemplem a diretriz ambiental.



Aurélio Amaral e  
Luiz Henrique Bispo
Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis
05 de novembro. Encontro 
promovido pelo Comitê de 
Petróleo e Gás Natural 

abordou a política de conteúdo local. Os executivos 
da ANP explicaram o processo de regulamentação 
de bonificações para operadores que aumentarem 
o nível de contratação de bens e serviços 
fornecidos pela indústria nacional. A iniciativa é 
parte de um programa de fortalecimento da 
cadeia produtiva. A Abdib propôs simplificar o 
funcionamento do mecanismo de bonificação, que 
pretende incentivar o desenvolvimento tecnológico 
e a contratação de encomendas.

Pedro Bruno, Ronei 
Glanzmann e Tiago Pereira
PPI, SAC e ANAC
22 de novembro.  
A 5ª rodada de concessões 
aeroportuárias foi o tema 
central de reunião do 
Comitê de Aeroportos  

da Abdib com os executivos do Programa de 
Parceria de Investimentos, Secretaria da Aviação 
Civil e Agência Nacional de Aviação Civil.  
Os palestrantes frisaram que a construção em 
conjunto com o mercado de diretrizes, regras  
e mecanismos permitiu ter, como resultado, 
projetos bem estruturados e boa modelagem.  
O futuro do programa federal de concessões 
também foi pautado: mais duas possíveis rodadas 
com seis blocos e 44 ativos.

Bernardo Tavares e 
Fernando Camacho
Corporação Financeira 
Internacional
22 de novembro. O Comitê 
de Iluminação Pública da 
Abdib conheceu o 
programa de estruturação 

de projetos da IFC, do Banco Mundial, com o 
governo federal. Os executivos explicaram que o 
escopo inclui serviços consultivos para identificar 
e implantar modelos de negócios viáveis e 
replicáveis de eficiência energética em áreas 
como iluminação pública e transporte, bem como 
soluções financeiras (aportes de fundos climáticos 
associados a recursos privados). Por fim, listaram 
aperfeiçoamentos regulatórios desejáveis.

Alexandre Porto
ANTT
06 de novembro. O 
superintendente de 
Transporte Ferroviário 
na agência reguladora 
explicou fases já 
ultrapassadas e 

próximos passos dos projetos qualificados no 
PPI para novas concessões ferroviárias: trecho 
central da Ferrovia Norte-Sul, Ferrogrão e 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Quanto aos 
processos de prorrogação de concessões, a 
perspectiva da ANTT é assinar contratos em 
2019: 2o trimestre (Malha Paulista), 3o trimestre 
(Carajás e Vitória-Minas), 4o trimestre (MRS 
Logística e Ferrovia Centro Atlântica).

Vicente Abate | Associação Brasileira da Indústria Ferroviária
06 de novembro. O presidente da Abifer analisou o cenário e as perspectivas 
para a indústria ferroviária, setor que investiu R$ 2 bilhões nos últimos dez 
anos no país. A indústria metroferroviária brasileira tem capacidade instalada 
para fabricar anualmente 12.000 vagões de carga, 1.200 carros de passageiros 
e 250 locomotivas. O atraso para viabilizar as prorrogações das concessões 
ferroviárias e os planos dos governos estaduais tem frustrado encomendas 
de material rodante (vagões de carga, carros de passageiros e locomotivas).

ABDIB  | Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base

61




