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ABDIB 

COMITÊS 
MATRICIAIS 
E SETORIAIS 

 

Em uma entidade de classe como a Abdib, os comitês são a base 

organizacional para a formulação de diagnósticos e contribuições aos 

poderes públicos e ao setor privado. Em 2020, a partir das discussões 

programáticas, foi possível para a Abdib contribuir para as propostas 

de reforma tributária do Ministério da Economia e do Congresso 

Nacional, para votações importantes no Legislativo nas áreas de 

saneamento básico e gás natural, e para apoiar os investimentos 

privados via privatizações, concessões e PPPs com a elaboração de 

guias com melhores práticas em PPPs de iluminação pública e em 

desestatizações. 

 
A Abdib conta atualmente com 22 comitês de trabalho - 13 deles 

abordando pautas setoriais e outros nove tratando de questões matriciais 

a todos os setores de infraestrutura, sendo que no Comitê de Ética e 

Responsabilidade Social e no Comitê Gestão de Crise os trabalhos se 

desenvolvem "ad hoc" de acordo com os acontecimentos e constante 

atualização. 

 
O Comitê de Gestão da Crise, criado em 2020, é formado pelos 

coordenadores de todos os comitês da Abdib para contribuir de forma 

célere com propostas e informações para dimensionar a situação dos 

setores de infraestrutura durante o enfrentamento da crise. 
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FINANCIAMENTO, 
RISCOS E GARANTIAS 
Coordenador: Venilton Tadini  (ABDIB) 

Coordenador Adjunto: André Dabus (Marsh) 

OBJETIVOS 
Avaliar as fontes de recursos para projetos de infraestrutura, identificar limitações para 

seus usos, riscos e sugerir estruturas de seguros e garantias (projetos/financiamento) 

para mitigar os riscos de operação e bancabilidade. O comitê tem como principais 

pilares de sua atuação: I) implementação do project finance non recourse, utilizando a 

experiência internacional, contribuindo com a Susep, que pretende desregulamentar 

os seguros de grandes riscos no Brasil; II) ampliar a atratividade de financiamento 

interno e externo para investimentos em infraestrutura (equity) e acompanhar as 

mudanças na legislação enfatizando a importância do mercado de capitais; III) buscar 

alternativas para mitigação de riscos não gerenciáveis (riscos políticos, crédito, 

demanda e variação cambial) e avaliar instrumentos contratuais e extracontratuais 

(públicos e privados) que possam amenizar as consequências financeiras, 

econômicas e sociais da materialização destes riscos. 

PLANO DE AÇÃO: Financiamento  

 Atuar juntos às instituições oficiais de crédito (BNDES, CEF, BB, BASA, BNB, 
dentre outras) para definir modalidades e condições de aplicação de recursos para 
a infraestrutura. 

 Atuar junto ao mercado de capitais estabelecendo parceria com as entidades 
representativas desse mercado como Anbima e B3 para fomento do setor. 

 Atuar juntos aos investidores institucionais para ampliação de funding para projetos 
de infraestrutura. Exemplo: utilização de debêntures de infraestrutura tratadas mo 
PL 2.646/2020 

 Promover a articulação com instituições multilaterais (BID, BIRD, NDB e CAF) para 
o apoio aos investimentos no setor. 

 Cooperar para o estabelecimento de critérios e parâmetros para projetos 
adequados para o fomento da financiabilidade do setor em linha com os pilares 
ESG (governança corporativa, ambiental e social) e mercado de carbono. 

 Atuar para desenvolver seguros contra riscos não gerenciáveis, dentre eles os 
riscos de variação cambial para captação de recursos externos, riscos políticos, de 
demanda e de crédito. 

 
PLANO DE AÇÃO: Riscos  

 Analisar e propor mecanismos contratuais e extracontratuais que possam ser 
aplicados em projetos de infraestrutura para mitigação dos riscos que possam 
dificultar a atração de investimentos, dentre os quais destacamos:  políticos, 
crédito, demanda, variação cambial, entre outros.  

 Em ação conjunta com o Comitê Engenharia, discutir com mercado segurador 
melhores práticas para adoção do BIM ou outras ferramentas tecnológicas para 
gestão e administração contratual. 

 Divulgar as vantagens na implementação do conceito de ESG como mecanismos 
de redução e otimização de riscos e seguros. 
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 Propor uma estrutura (a exemplo de fundo existente na Inglaterra) para mitigar 
riscos não gerenciáveis pela iniciativa privada. 

 

 
PLANO DE AÇÃO: Garantias  

 Implementação project finance non recourse ou limited recourse: intensificar os 
debates com bancos de desenvolvimento e agências multilaterais sobre estruturas 
de seguros e garantias que podem ser utilizadas como alternativa às fianças 
bancárias pré-completion. 

 Mudanças na legislação de licitações e concessões: acompanhamento das 
mudanças na legislação vigente para orientar associados da Abdib em relação às 
adaptações necessárias aos novos dispositivos legais previstos no capítulo das 
garantias, além de compartilhar e colaborar com órgãos de governo e Poder 
Legislativo com as melhores práticas nacionais e internacionais sobre garantias 
em licitações. 

 Desenvolver canal de comunicação com agências reguladoras com o objetivo de 
melhorar a relação com mercado segurador, focando na eficiência da execução do 
seguro garantia. 

 Implantar agenda periódica com a Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
com a finalidade de propor melhorias nos contratos de seguros aplicáveis ao 
project finance, dentre eles o seguro garantia. 
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LEGAL E TRIBUTÁRIO 
Coordenador: Lauro Celidônio Neto (Mattos Filho Advogados) 

Coordenador adjunto: Marcio Alabarce  (CCR) 

OBJETIVOS 

Dar suporte jurídico às iniciativas de desenvolvimento de negócios da Abdib, bem 

como aos demais comitês da entidade, em temas coletivos que digam respeito a 

atividades estratégicas 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, visa solucionar problemas 

enfrentados pelo conjunto de empresas associadas em suas atividades. O comitê 

também analisa e orienta a diretoria e associados da Abdib sobre o ingresso da 

entidade como amicus curiae e outras medidas judiciais em temas de interesse 

coletivo da entidade. 
 

PLANO DE AÇÃO 

 Acompanhamento dos projetos de lei de interesse dos associados, dentre os quais: 
BR do Mar para incentivo ao transporte de cabotagem, nova lei de concessões, 
implementação e regulamentação da nova lei de licitações e licenciamento 
ambiental. 

 Acompanhamento de editais de concessão e privatização, especialmente da 
Eletrobras. 

 Acompanhamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da ADI 2.946, de 2003, 
sobre transferência de contratos de concessões e de controle acionário de 
concessionárias. 

 Manter monitoramento sobre temas que o comitê está acompanhando: reforma 
tributária (PECs e projetos de lei), reforma do Imposto de Renda e tributação de 
dividendos, bem como incidência de IPTU em imóveis em concessão. 

 Estudar a legislação europeia sobre banimento de carbono e consequência para 
exportadores brasileiros e reflexos da COP26 sobre créditos de carbono. 
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DESESTATIZAÇÃO 
Coordenadora: Rosane Menezes Lohbauer (Madrona Advogados) 

Coordenador adjunto: Luis Claudio S. Campos  (EY) 
 
 

OBJETIVOS 
Fomentar a agenda de projetos de desestatização (concessões, PPPs e venda de 

ativos), inclusive no âmbito subnacional, oferecendo apoio para estruturação de novos 

projetos, financiamento e relacionamento com as áreas técnicas dos órgãos de 

controle. 
 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Monitorar a agenda legislativa. 

 Promover interface com prefeituras para fomentar medidas educativas e mapear 
pontos de atenção na estruturação dos projetos. 

 Convidar representantes de bancos de fomento federais e estaduais para dialogar 
sobre programas de estruturação de projetos e de apoio financeiro a estes 
programas. 

 Convidar representantes de órgãos multilaterais para apresentação de ações e 
discussão de práticas referentes a projetos de concessões e PPPs. 

 Convidar representantes de instituições financeiras para aprimorar medidas de 
financiamento dos projetos em estruturação (dívida e equity), incluindo ações com 
ênfase em ESG (governança corporativa, social e ambiental), como, por exemplo, 
green bonds. 

 Convidar representantes de agências reguladoras para discutir questões 
referentes a estruturação de projetos. 

 Convidar representantes da área técnica de órgãos de controle para discutir novos 
projetos e dificuldades em projetos em execução. 

 Realizar reuniões com outros comitês para alinhar temas setoriais. 
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SUSTENTABILIDADE 
Coordenadora:  Marilene Ramos (Norte Energia) 

Coordenadora adjunta: Cosette Xavier (Natturis) 
 

OBJETIVOS 
Identificar, avaliar e apoiar o setor nas soluções dos problemas enfrentados que 

devem ser encaminhadas às autoridades competentes, considerando os principais 

gargalos identificados: insegurança jurídica e redução de conflitos judiciais, legislação 

ambiental, dados ambientais (insuficiência de 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). Atuar para prevenir ou reverter a judicialização das 

disputas ambientais, trazendo as discussões para âmbito técnico proporcionado pela 

instância de mediação de conflitos. Fomentar o engajamento das empresas do setor 

de infraestrutura no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo 

de Paris e nas práticas ESG (governança corporativa, ambiental e social).  
 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Acompanhar e participar na discussão dos projetos de lei e das normas infralegais 
relacionados ao licenciamento ambiental visando preservar os interesses do setor 
de infraestrutura. 

 Promover a discussão sobre o papel do setor de infraestrutura nas políticas 
relacionadas às mudanças climáticas e propor encaminhamentos. 

 Acompanhar a discussão sobre a nova norma que substituirá a Resolução 4.327 
do Banco Central – Política de Responsabilidade Socioambiental nas Instituições 
Financeiras – naquilo que afeta o financiamento ao setor de infraestrutura. 

 Contribuir com os demais comitês da Abdib na análise dos termos de referência 
nas audiências e consultas públicas para as concessões e PPPs de infraestrutura. 

 Estabelecer parcerias com outras instituições não governamentais para buscar 
soluções técnicas e jurídicas no âmbito da mediação ambiental e na agenda de 
mudanças climáticas. 

 Estabelecer parcerias com os comitês setoriais e entidades atuantes na área de 
mudanças climáticas e economia do baixo carbono na avaliação das 
potencialidades e principais tecnologias voltadas para a sustentabilidade ambiental 
do setor de infraestrutura. 

 Discutir os principais avanços e potenciais entraves para o setor de infraestrutura 
no Brasil na agenda do clima, inclusive na discussão sobre mercado de carbono. 

 Promover a discussão da agenda ESG (governança corporativa, social e 
ambiental) das empresas do setor de infraestrutura. 
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INOVAÇÃO 
Coordenador: Mauricio Endo (KPMG) 

 

OBJETIVOS 
Desenhar e implementar um hub digital de inovação aberta da Abdib para a 

infraestrutura (Digital Hub Infra Tech Abdib ) para liderar a transformação dos diversos 

setores da infraestrutura com foco na gestão, modelo de negócios e uso de tecnologias 

(data & analytics, inteligência artificial, internet das coisas e robotização) objetivando 

aumentar significativamente a eficiência e a sustentabilidade na construção, no 

financiamento, na operação e na manutenção dos ativos, visando reduzir o déficit 

nacional de infraestrutura e aumentar a qualidade, segurança e a sustentabilidade dos 

serviços resultantes desses ativos. 

 
 
 

PLANO DE AÇÃO 
 

 Criar um centro de inovação de infraestrutura (Infra Tech) na Abdib. 

 Discutir estratégias e ações de inovação para aumentar a produtividade, a 
segurança, a qualidade e a sustentabilidade da operação dos serviços de 
infraestrutura. 

 Elaborar proposições de melhoria na regulação existente para acelerar a utilização 
de soluções inovadoras na implantação, operação e manutenção de infraestrutura.  

 Firmar parceria com um ecossistema de startups de inovação aberta com alcance 
nacional e internacional. 

 Desenhar e implementar uma plataforma Digital Hub Infra Tech com o parceiro. 

 Realizar reuniões mensais por meio da plataforma do Digital Hub Infra Tech para 
discutir soluções inovadoras para os desafios nos diversos setores de 
Infraestrutura. 

 Realizar um encontro anual do Digital Hub Infra Tech. 
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ENGENHARIA 
Coordenador: Mauro Viegas Neto  (Concremat) 

Coordenador adjunto: José Carlos Valsecchi  (Arcadis Logos) 

 

OBJETIVOS 
Priorizar e disseminar informações relevantes sobre as melhores práticas de 

engenharia, tendências, modelos de planejamento e contratação de obras e 

engenharia. Através do compartilhamento da experiência e conhecimento de agentes 

relevantes do segmento de engenharia consultiva, e de forma imparcial e institucional, 

proporcionar compartilhamento de conhecimento, melhores práticas, lições 

aprendidas e modelos de gestão e engenharia de projetos, buscando promover o 

debate, melhor conhecimento e integração dos serviços com os diversos setores da 

indústria e com os demais comitês matriciais da Abdib. 

 
 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Realizar um workshop no primeiro semestre sobre gestão de riscos - principais 
fatores de risco em empreendimentos de infraestrutura, ações mitigadoras, 
prevenção e resolução de conflitos 

 Realizar dois workshops no segundo semestre sobre atração e desenvolvimento 
de talentos no setor de engenharia e construção 
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RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
Coordenador: Daniel Godinho (WEG) 

 

 

OBJETIVOS 
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 
 

 Acompanhar e discutir temas que impactam a competitividade do comércio exterior 
e inserção internacional das empresas de infraestrutura e indústria de base.  

 Discutir estratégias e ações para sanar os entraves e reestruturar os mecanismos 
de crédito à exportação para a infraestrutura e indústria de base. 

 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 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre 
outros. 
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ESTRATÉGICO DO SETOR 
ELÉTRICO 
Coordenador: Luiz Otávio Assis Henrique  (EDP) 

OBJETIVOS 
Para 2022 o comitê propõe a continuidade das discussões da agenda regulatória do 

setor elétrico, análise do impacto e propostas de melhorias, promovendo as 

adequações necessárias e atuando com a administração pública, instituições e 

agentes setoriais.  

 
 

PLANO DE AÇÃO 
 

 Propor, atuar e participar, com autoridades do setor, das discussões sobre as 
novas fontes de energia (matriz de energia em transformação). 

 Acompanhar e propor sobre questões abordadas no Plano Nacional de Energia 
(PNE 2050), dando continuidade às discussões sobre o futuro do setor de energia. 

 Aprofundar, propor e estruturar os critérios de sustentabilidade nas operações do 
setor elétrico, integrado à cadeia produtiva (ESG e investimento sustentável no 
setor elétrico). 

 Acompanhar e propor as condições para implantação de redes inteligentes de 
energia no Brasil. 

 Acompanhar e atuar nos temas da agenda regulatória que possuam efeitos 
sistêmicos e estruturantes, com destaque para reavaliação do Mecanismo de 
Realocação de Energia (MRE), prorrogação das concessões e medidas de 
segurança do mercado. 

 Acompanhar e propor ações que mantenham as regras gerais de equilíbrio dos 
contratos de concessão, dando continuidade às discussões relacionadas aos 
eventos extraordinários, como a pandemia da Covid-19 e a crise hídrica. 

 Atuar em prol da modernização do setor elétrico nos processos regulatórios e 
legislativos, notadamente os PL 414/2021 e PL 1.917/2015, bem como o 
estabelecimento das condições de sustentabilidade para a abertura de mercado. 

 Atuar para a redução dos subsídios setoriais, com prazos, transição e alocação de 
custos adequados à cadeia do setor e ao consumidor, com discussões sobre 
geração distribuída previstas na regulação e no Poder Legislativo. 

 Acompanhar e propor ações para integração entre setores correlatos, com 
benefícios integrados. 

 Acompanhar e propor ações para inserção de novas tecnologias integradas, com 
destaque para a mobilidade elétrica, armazenamento de energia, novas fontes e 
visão integrada com foco no cliente. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA 
Coordenador: Flávio Dutra Doehler (Abdib) 

 

OBJETIVOS 
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 

 Contribuir para adequada aplicação das novas medidas do marco legal do setor 
elétrico, inclusive com proposições de regulamentação. 

 Acompanhar o monitoramento do risco hidrológico e promover interações com 
representantes dos agentes para proposição de contribuições. 

 Contribuir para a retomada da expansão hidrelétrica considerando a necessidade 
de superação das restrições socioambientais, em particular as de sustentabilidade 
na Amazônia e de questão indígena. 

 Apoiar a expansão de fontes renováveis de geração de energia, buscando sua 
complementariedade com outras fontes de geração de energia. 

 Estimular e apoiar a valoração de atributos de capacidade de geração de usinas 
hidrelétricas para viabilização do aproveitamento de potencial remanescente (por 
instalação de unidades geradoras complementares ou por repotenciação). 

 Discutir e propor condições regulatórias para a valoração de energia de reserva de 
capacidade por soluções híbridas, de térmicas de partida rápida, hidrelétricas 
reversíveis, armazenamento de energia e uso de hidrogênio.  

 Contribuir para a expansão da geração térmica a gás a partir da Lei 14.182/2021. 

 Apoiar e contribuir para a efetivação do processo de capitalização da Eletrobras, 
buscando o entendimento e oportunidades de suas consequências. 
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TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA 
Coordenador: Carlos Adolfo de Souza Pereira (Abdib) 

 

OBJETIVOS 
Identificar, propor e apoiar medidas que atraiam investimentos e garantam a 

rentabilidade adequada para setor de transmissão de energia, bem como adequada 

qualidade de serviço. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Aprimorar e consolidar o modelo regulatório. Contribuir para a agenda regulatória 
do setor de transmissão de energia elétrica visando aprimoramento e 
consolidação, atuando no sentido de influenciar e promover amplo debate para que 
o setor se torne cada vez mais atrativo, eficiente e estável do ponto de vista de 
respeito aos contratos e previsibilidade regulatória. 

 Apoiar a transição energética. O especial momento de forte transição energética 
no sistema elétrico nacional, decorrente de processos de descarbonização e de 
maciça utilização de novas fontes de geração distribuída, impõe uma reavaliação 
das funções e dos recursos tecnológicos aplicáveis ao setor de transmissão de 
energia. O objetivo é buscar influenciar o processo de modernização do setor de 
transmissão, explorando novas soluções e promovendo debates que propiciem a 
seleção de técnicas e das melhores práticas observadas internacionalmente. 

 Buscar a competitividade e liberdade econômica. A forte expansão e modernização 
do sistema de transmissão exige uma cadeia de fornecimento pujante e 
competitiva, com condições e prazos de fornecimento compatíveis com 
cronogramas dos empreendimentos. Nesse sentido, a meta é atuar junto aos 
órgãos de governo, associações de fornecedores e fabricantes de forma a garantir 
os insumos necessários para a efetivação dos programas de expansão e 
modernização da transmissão, sempre privilegiando princípios de liberdade 
econômica vigentes.  

 Manter diálogo com instituições do setor elétrico. É fundamental o papel da 
entidade no estabelecimento de canal de diálogo permanente com diversas 
entidades do setor, em especial MME, EPE, ONS e ANEEL, além de outras esferas 
governamentais.  
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Coordenador:  Gustavo Gusmão (EY) 

 

OBJETIVOS 
Avaliar, propor e promover soluções e recomendações visando à modernização da 

iluminação pública e outras funcionalidades associadas nos municípios brasileiros, 

particularmente incentivando a adoção de PPPs em iluminação pública. 
 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Propor e executar ações para a plena implantação da Resolução Aneel 888/2020, 
em especial para os municípios afetados por decisão judicial que suspendeu a 
aplicação desta norma. 

 Desenvolver e aprofundar propostas para incorporar e viabilizar, de forma 
consistente e sustentável, soluções de cidades inteligentes como receitas 
acessórias nos contratos de PPPs de iluminação pública, inclusive no que 
concerne à modelagem dos projetos e a eventuais dispositivos que inibam 
propostas irrealistas nas licitações. 

 Desenvolver iniciativas para a viabilização de propostas de nova regulamentação 
sobre usos permitidos pela COSIP, buscando sua ampliação, inclusive exercendo 
ações de influência para a implementação, por meio de instrumentos juridicamente 
sólidos. 

 Incrementar ações de promoção e divulgação das PPPs de iluminação pública 
como modelos eficientes, modernos e sustentáveis para o desenvolvimento de 
parques de iluminação pública nos municípios brasileiros, com consequentes 
benefícios adjacentes em políticas públicas de segurança pública e de bem-estar 
ao cidadão. 
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PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL 
Coordenador: Marcos Cintra  (Eneva) 

 
OBJETIVOS 
Apresentar e apoiar propostas que permitam o desenvolvimento do setor de petróleo 

e gás natural no Brasil e promovam projetos de infraestrutura e oportunidades de 

negócio para empresas fornecedoras de bens e serviços. 

 
 

PLANO DE AÇÃO 
 

 Na área de gás natural, apoiar e defender a revisão de instrumentos legais e 
regulatórios que versem sobre o mercado de gás canalizado nos estados, 
incentivando que as regras locais se tornem aderentes aos princípios da Nova Lei 
do Gás (Lei 14.134/2021), assegurando o aumento da segurança jurídica do 
segmento, essencial para atração de investimentos, aumento da competição, 
diversidade de agentes e preços competitivos para indústria e demais usuários. 

 Apoiar e incentivar iniciativas e políticas públicas que permitam o avanço de 
soluções multimodais de transporte de gás natural, especialmente o transporte 
rodoviário de gás natural liquefeito (GNL) em pequena escala e sua integração com 
reservas domésticas e terminais de importação do insumo. 

 Na área onshore, apoiar os esforços do Programa de Revitalização da Atividade 
de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate) 
para induzir a entrada de pequenas e médias empresas 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. 

 Na área de recursos não convencionais, fomentar a exploração desses recursos 
no país por meio de iniciativas próprias e do apoio às ações do Ministério de Minas 
e Energia, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
e outras entidades representativas do setor, como Instituto Brasileiro de Petróleo e 
Gás (IBP) e Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo 
(Abespetro). 

 Trabalhar pelo aprimoramento da política de conteúdo local, apoiando a criação e 
a implementação de mecanismos de incentivo e bonificação, a exemplo do 
Pedefor. Incentivar que agentes com exposição a penalidades que venham a 
celebrar termos de ajustamento de conduta (Resolução ANP 848/2021) incorporem 
projetos de reinvestimento nos planos. 

 Na área de midstream, defender que o desenvolvimento da infraestrutura de 
escoamento de gás natural seja adequadamente estimulado e incorporado no 
planejamento estatal, gerando oportunidade de investimentos para agentes 
privados. O aumento na oferta do insumo poderá estimular diversos segmentos 
produtivos. 

 No downstream, trabalhar pela manutenção de 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, que prevê a venda de parte de suas refinarias. 

 Apoiar a harmonização das legislações e regulamentações estaduais ao novo 
marco regulatório do gás federal (Lei 14.134/2021) para adoção de boas práticas 
internacionais, atração de investimentos; aumento da competição; diversidade de 
agentes; maior dinamismo e acesso à informação; participação ativa dos agentes 
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do setor e respeito aos contratos firmados. O compartilhamento de melhores 
práticas entre o regulador federal e agências estaduais, com foco na capacitação 
técnica e baseado nas melhores práticas regulatórias, é ponto relevante. 
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RODOVIAS 
Coordenador:   Gustavo Barreto (CCR) 

Coordenador adjunto: Luis Baeta (Aroeira Salles Advogados) 

OBJETIVOS 
Monitorar informações, avaliar os impactos e propor soluções com o objetivo de 

aumentar os investimentos no setor de rodovias, por meio das concessões em parceria 

com o setor privado e por investimentos públicos. Analisar os temas regulatórios mais 

relevantes e os impactos da modelagem e da estruturação dos projetos de concessão 

em fase de consulta pública. Além disso, apoiar interlocução com representantes dos 

órgãos públicos setoriais, em âmbito federal e estadual. 
 

 
PLANO DE AÇÃO 

 

 Acompanhar e sugerir aprimoramentos regulatórios que possam contribuir com a 
evolução do setor de concessões de rodovias. Contribuir para a construção dos 
Regulamentos de Concessões Rodoviárias (RCR) do âmbito federal. Acompanhar 
os diálogos de implementação do sistema free flow em rodovias. 

 Incrementar discussões sobre a governança e segurança jurídica no âmbito 
estadual, de modo a incentivar a criação de entidades reguladoras, bem como a 
revisão e a consolidação de normas, com objetivo de obter maior efetividade dos 
programas de concessões de rodovias estaduais. Incrementar a governança das 
agências já existentes. 

 Acompanhar e contribuir com diálogo transparente e técnico para projetos de lei e 
de regulamentação que impactam o setor de rodovias. 

 Ampliar a interação com órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas 
da União (TCU), para discussão da matriz de risco dos contratos de concessão. 

 Acompanhar as concessões rodoviárias em dificuldades financeiras e regulatórias 
(especialmente processos de reequilíbrio econômico e financeiro), bem como 
discutir os temas relacionados ao equilíbrio contratual. 

 Ampliar o diálogo para incentivar a realização de investimentos públicos nas 
rodovias não concedidas, com foco em mecanismos de financiamento público e 
vinculação de receitas/outorgas. 

 Explorar os modelos de concessões estaduais, buscando interação com agentes 
públicos de todos os estados. 

 Ampliar o diálogo técnico e qualificado por meio de realização de eventos 
(seminários, cursos, ciclos de debates) com a academia, mídia, mercado e poder 
público, avaliando o desenvolvimento de produção científica.  

 Contribuir nas discussões sobre o planejamento de médio e longo prazos para o 
setor, incluindo programas de inovação. Contribuir para um modelo de sandbox 
regulatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  
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FERROVIAS 
Coordenador: Julio Fontana  (Rumo) 

Coordenador adjunto: Fernando Paes  (ANTF) 
 

OBJETIVOS 
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) e 

em ampliação da malha (com novas concessões), sempre com intuito de trazer maior 

eficiência ao setor de transporte, reduzir custos logísticos e fomentar o setor produtivo. 
 
 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

 Colaborar para prorrogar a vigência do Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) até 31/12/2025, 
medida importante para concretizar a política de infraestrutura de transportes na 
qual estão previstos investimentos com renovações das concessões ferroviárias, 
com novas ferrovias e com leilões de terminais portuários. 

 Endereçar solução para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
sobre bens públicos arrendados da União. 

 Contribuir na implantação das propostas para modernização da regulação do setor 
ferroviário. 

 Apoiar a realização de evento jurídico e regulatório do setor ferroviário envolvendo 
setores público e privado para fomentar o setor. 

 Acompanhar e apoiar os processos ligados à renovação de concessões 
ferroviárias nas ações dos órgãos públicos de transportes e do Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

 Acompanhar e apoiar ações sobre o novo marco regulatório do setor ferroviário 
(PLS 261/2018 e MP 1.065/2021) para garantir o tratamento mais adequado em 
questões relevantes para os investimentos, considerando pontos já contemplados, 
pontos relevantes ainda não contemplados e rejeição de pontos prejudiciais aos 
investimentos e ao modelo regulatório. 

 Acompanhar e participar de discussões legislativas para garantir que as faixas não 
edificáveis contíguas às faixas de domínio público de ferrovias não sejam 
reduzidas. 

 Atuar na reforma tributária para assegurar que seja benéfica ou neutra para o setor.
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AEROPORTOS 
Coordenador: Marcelo Allain (BR Infra Group) 

 

OBJETIVOS 
Oferecer sugestões de ações e propostas para as concessões aeroportuárias 

existentes e futuras, encaminhando-as às autoridades competentes. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Discutir os impactos da pandemia sobre o setor aéreo e aeroportuário, bem como 
temas relativos à segurança sanitária e à confiança dos passageiros. 

 Acompanhar os leilões da 7ª rodada de concessões federais e contribuir na 
formatação dos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMIs) de concessão 
de aeroportos, inclusive estaduais, e de venda de participações da Infraero. 

 Acompanhar as relicitações dos aeroportos Viracopos (SP) e ASGA (RN), pelo 
precedente importante para o setor aeroportuário. 

 Contribuir nos temas da agenda regulatória da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), bem como para discussões sobre cobrança de Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). 

 Acompanhar os processos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 
visando aperfeiçoar a regulação dos pleitos de recomposição em concessões do 
setor. 
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PORTOS 
Coordenador:  Décio Amaral (Ultracargo) 

Coordenador adjunto: José Augusto de Castro (TozziniFreire Advogados) 
 

OBJETIVOS 
Promover iniciativas voltadas ao incremento dos investimentos na expansão da 

infraestrutura de portos, terminais e hidrovias e à melhoria do ambiente regulatório e 

de interação com órgãos de controle. 

 

 
PLANO DE AÇÃO 

 Acompanhar o programa de privatização de autoridades portuárias, incentivando 
seu debate público e democrático 

 Apoiar o aumento da segurança jurídica, a diminuição da burocracia e o 
alinhamento entre órgãos de controle para realização de investimentos em portos, 
terminais e hidrovias 

 Acompanhamento e participação nas discussões da agenda regulatória da 
Agência Nacional Transportes Aquaviários (Antaq). 
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MOBILIDADE URBANA 
Coordenador: Flávio Borges Carvalho (CCR) e Roberto Labarthe (CCR) 

 

 

OBJETIVOS 
Manter a Abdib como interlocutora com competência reconhecida para discussão de 

questões vinculadas à mobilidade urbana, em particular nos grandes centros 

metropolitanos, inclusive apoiando ações destinadas à implantação de mecanismos 

de gestão como a criação de Autoridades de Metropolitana de Transportes (AMT) e 

legislações específicas à mobilidade. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Concluir o estudo de benchmarking buscando desenvolver modelo de Autoridade 
Metropolitana de Transportes que possa ser implementado em regiões 
metropolitanas acima de 1 milhão de habitantes, bem como identificar arcabouço 
legal e institucional existente ou a ser desenvolvido que possa viabilizar a criação 
do modelo de AMT escolhido, e 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 propostas 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. 
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RECURSOS HÍDRICOS 
E SANEAMENTO BÁSICO 
Coordenador: Rogério Tavares (Aegea) 

Coordenador adjunto: Daniel Keller (Una Partners) 
 

OBJETIVOS 
Monitorar e subsidiar o desenvolvimento das ações decorrentes do novo marco legal 

do saneamento. 

 
PLANO DE AÇÃO 

 

 Avaliar os resultados da aplicação do Decreto 1.0710/21, focando nos 
desdobramentos para o mercado e a universalização dos serviços. 

 Acompanhar o processo de edição de normas de referência para regulação 
setorial, conduzido pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA). 

 Debater sobre modelagens para concessões, PPPs e eventuais privatizações, 
vinculadas ao acompanhamento de licitações correspondentes. 

 Realização de seminários em articulação com associações de classe 
representativas do setor de saneamento básico. 

 Examinar alternativas de financiamento para universalização, notadamente via 
mercado de capitais. 

 Construir e encaminhar proposta sobre decreto regulamentador da Lei 
14.026/2020. 
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
Coordenador: Carlos Villa  (Solví) 

 

OBJETIVOS 
Oferecer sugestões de ações e propostas para os problemas e entraves enfrentados 

pelo setor, que podem e devem ser encaminhadas às autoridades e discutidos com a 

sociedade de forma a retratar as necessidades setoriais. Dentre os temas que são 

objeto do comitê estão a garantia da sustentabilidade econômico-financeira, o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento da governança pública e a busca de uma maior 

segurança jurídica para a atividade empresarial no setor de resíduos sólidos. 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

 Dar continuidade ao plano de ações feito a partir do planejamento de comunicação 
do setor de resíduos sólidos promovendo eventos, como o realizado em maio de 
2021 em Brasília, em outros estados brasileiros e fomentando parcerias com 
diversos segmentos da sociedade. 

 Divulgar e elaborar as edições do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana 
(ISLU) apontando a importância da arrecadação específica para a implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em linha com o novo marco legal 
do saneamento e com o atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU para gestão e manejo de resíduos sólidos assumidas 
pelo governo brasileiro, permitindo a erradicação de cerca de 3.000 lixões. 

 Difundir o Guia para a Implementação da Cobrança e o Guia A Importância do Lixo 
para a Administração - Prioridades e Urgências sobre cobrança tarifa/taxa dos 
serviços para o desenvolvimento sustentável de resíduos sólidos nas cidades, 
implementando a figura do usuário pagador (poluidor-pagador). 

 Acompanhar os projetos de lei que impactam o setor, que tratam de temas como 
insalubridade na atividade profissional de limpeza, proteção da trabalhadora 
gestante ou lactante, regulamentação do marco regulatório do saneamento básico 
e regras para contratação pública. 

 Avançar na governança do Pacto Setorial de Integridade de Limpeza Urbana, 
Resíduos Sólidos e Efluentes por meio das entidades de classe do setor em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor da Infraestrutura 
(Ibric). 

 Acompanhar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal STF (embargos de 
declaração da decisão do STF que impediu a implantação e operação de aterros 
sanitários em áreas de proteção permanente) e manifestações por amicus curiae 
(julgamento de recurso contra a cobrança de tarifa por concessionária de serviços 
de limpeza urbana na cidade de Joinville-SC). 

 Monitorar a atual situação do MTR eletrônico (Sistema de Manifesto de Transporte 
de Resíduos) nos diferentes estados já implantados e a situação da implantação 
em novos estados fortalecendo a parceria na gestão do SINIR - Sistema Nacional 
de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. 

 Fortalecer o mercado global de créditos de carbono, continuando o Brasil na 
condição de gerador/vendedor para atender às demandas de compensação no 
Brasil e em outros países, por meio dos mecanismos de desenvolvimento limpo 
(MDL). 
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INDÚSTRIA 
Coordenador: Luis Mosquera (Siemens) 

 

 
 

OBJETIVOS 
Apoiar o Brasil na recuperação da indústria por meio de contribuições para o 

desenvolvimento de políticas públicas e um ambiente econômico mais favorável aos 

investimentos em setores com grande potencial de inovação. A finalidade é aumentar 

a competitividade e a produtividade do país e, consequentemente, acelerar a taxa do 

crescimento econômico e social do país à luz das experiências internacionais bem-

sucedidas.  

 

PLANO DE AÇÃO 

 Fomentar e debater modelos de negócios nacionais e internacionais de indústria 
4.0, 5G, internet das coisas (IoT), cidades inteligentes aplicáveis ao Brasil com foco 
em melhoria de eficiência e produtividade. 

 Liderar uma discussão para o desenvolvimento de uma política industrial nacional 
ampla de longo prazo, com o engajamento de outras instituições, visando o 
protagonismo do empresariado na formulação de proposta. 

 Promover debates para definição de uma política pública de comércio exterior 
visando uma maior integração produtiva do setor industrial brasileiro. 

 Colaborar com a reforma tributária para favorecer a agenda do desenvolvimento 
industrial a fim de acelerar a remoção de obstáculos e avançar no crescimento. 

 Liderar a discussão para o fomento de investimentos em infraestrutura junto a 
outras instituições e à luz das tendências mundiais, tendo como base um estudo 
sobre impactos e benefícios gerados pelos investimentos para a competitividade, 
produtividade, melhoria de qualidade e soluções produto-serviço via digitalização 
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 (infraestrutura 
4.0, políticas de curto prazo de 5G, fundos de pesquisa e desenvolvimento, cidades 
inteligentes, segurança cibernética para infraestrutura crítica, mobilidade elétrica). 

 Auxiliar a indústria para recuperação dos investimentos e o incentivo à capacitação 
da mão de obra técnica a fim de viabilizar a estratégia nacional.  

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