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Estão previstos para esta semana encontros multissetoriais com o objetivo de 
alavancar os negócios bilaterais. Investidores e empresários do setor de infra-
estrutura reúnem-se hoje em Frankfurt, na Alemanha, para conhecer oportunidades 
em concessões e parcerias na área de transporte e logística tanto no Brasil como no 
país europeu. O evento, organizado pela Associação Brasileira da Infra-estrutura e 
Indústrias de Base (Abdib), com o apoio de instituições públicas e privadas, pode já 
sinalizar um aumento do interesse dos alemães pelo Brasil neste ano de Copa do 
Mundo, que vai muito além do futebol. Segundo um dos empresários responsáveis 
pelo seminário, a expectativa era se chegar a 80 ou 90 participantes estrangeiros. 
Informações prévias da Abdib dão conta que esse número pode ultrapassar 160, 
levando-se em consideração a procura por inscrições. Ainda para esta semana 
estão previstos encontros multissetoriais entre representantes dos dois países, com 
o objetivo de alavancar os negócios bilaterais. A Alemanha é atualmente o sexto 
investidor estrangeiro no Brasil, com uma participação de 4,31% do total de 
ingressos, segundo dados do Banco Central acumulados até novembro do ano 
passado.  
 
Segundo o presidente da Abdib, Paulo Godoy, o encontro de hoje será "de mão 
dupla", com o objetivo não só de buscar capital estrangeiro, mas também mostrar 
as possibilidades de investir em setores de infra-estrutura em solo alemão. A 
primeira delas, segundo o executivo, é a rodada de concessões rodoviárias que o 
governo da Alemanha promoverá este ano. "É preciso internacionalizar a empresa 
brasileira", diz. Entre os participantes do lado brasileiro estão alguns que já contam 
com significativa experiência internacional na construção de obras públicas, como 
Norberto Odebrecht, Queiroz Galvão e Camargo Correa. A principal diferença no 
caso alemão, no entanto, é a inclusão de serviços de longo prazo, já que serão 
apresentados projetos de concessão. Já pelo lado germânico estarão, entre outros, 
as afiliadas à Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), a confederação da 
indústria alemã.  
 
Quanto ao capital a ser investido no Brasil, Godoy destaca a importância de ir além 
da instalação de filiais em solo brasileiro, e buscar atrair investidores institucionais, 
fundos de investimento e outras formas de aplicação financeira. "As empresas 
precisam vir aqui e trazer dinheiro", diz ele, lembrando que, pelos cálculos da 
associação, seriam hoje necessários US$ 26 bilhões por ano para resolver os 
gargalos em infra-estrutura que impedem uma resposta favorável do setor ao 
crescimento da economia. Para o presidente da Abdib, "a infra-estrutura é a 
principal porta de entrada para investimentos de longo prazo e, com os projetos de 
parceria (entre os setores público e privado) e a nova rodada de concessões, 
haverá um leque bastante interessante de possibilidades de negócios para 
empresas alemãs e européias em geral".  
 
Levantamento realizado pela Abdib mostra que, até 1995, a Alemanha figurava 
entre os principais investidores estrangeiros no Brasil, chegando a ocupar a 
segunda posição, atrás apenas dos Estados Unidos. No período de 1996 a 2004, no 
entanto, caiu para o sexto lugar.  
 
A possibilidade de o setor de infra-estrutura atrair uma participação maior do 
capital alemão também é compartilhada pelo empresário Ingo Plöger, coordenador 
das comissões bilaterais entre Brasil e Alemanha. "Acho que vai melhorar (o 
ingresso de capitais), não foi feito nada ainda significativo em infra-estrutura, o que 
poderá aparecer com o andamento das licitações."  
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