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Objetivos
O objetivo do Núcleo Infraestrutura é fomentar o debate no tocante às questões relacionadas ao
tema de infraestrutura no Brasil que (i) tenham potencial de alavancar os investimentos, inclusive
por meio da participação de novos atores; (ii) estejam alinhadas com as macrotendências globais de
sustentabilidade, urbanização, inovações tecnológicas, regulação, resiliência, etc.; e (iii) tenham
potencial de influenciar a elaboração de políticas públicas na criação de um ambiente de
investimento competitivo e atrativo.

Estrutura
A coordenação do Núcleo Infraestrutura é conduzida pelo CEBRI, sob a liderança de André Clark, membro do
Conselho Curador da instituição e CEO da Siemens no Brasil. A responsabilidade pela produção de
conhecimento e conteúdo do Ciclo de Eventos 2019 é da Catavento Consultoria, sob a liderança de Clarissa
Lins, Senior Fellow do CEBRI e sócia fundadora da Catavento.

White paper
Elaboração de um white paper com a participação da Catavento Consultoria, CEBRI e um instituto
chinês a ser recomendado pelo CEBRI. O documento visa analisar a capacidade da infraestrutura
logística (rodovias, ferrovias, aeroportos e portos) instalada na região sudeste do Brasil, destacando
os principais gargalos e barreiras para evolução. Concluindo como Brasil e China podem se beneficiar
de uma parceria direcionada para desenvolvimento da infraestrutura logística brasileira.
Método
 Desk research: Mapeamento das capacidades da infraestrutura logística, fluxo de comércio e
principais indústrias instaladas na região sudeste do Brasil.
 Entrevistas: Condução de até 10 entrevistas com especialistas do setor de infraestrutura logística
para captação de informações, com o intuito de enriquecer o white paper.
 Painel de especialistas: Evento a ser realizado no CEBRI, com mediação da Clarissa Lins, para
debater as oportunidades e desafios do desenvolvimento da infraestrutura logística na região
sudeste do Brasil.
 Evento em conjunto com Núcleo China: Evento a ser realizado no CEBRI, com mediação de Tatiana
Rosito, para discutir oportunidades da parceria Brasil-China no âmbito da infraestrutura logística.
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 Engajamento com instituto chinês (think tank ou universidade): Contribuição para elaboração do
white paper, fornecendo a visão chinesa para os benefícios da parceria Brasil-China no
desenvolvimento da infraestrutura logística.

Patrocínio
Orçamento total: R$200.000,00

Cronograma
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Independente, apartidário e multidisciplinar, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI)
é uma instituição sem fins lucrativos, que atua para influenciar positivamente a construção da
agenda internacional do país. Fundado há 20 anos por um grupo de empresários, diplomatas e
acadêmicos, o CEBRI possui ampla capacidade de articulação, engajando em seu plano de trabalho
os setores público e privado, a academia e a sociedade civil. Além disso, conta com um Conselho
Curador atuante e formado por figuras proeminentes e com uma rede de mantenedores
constituída por instituições de múltiplos segmentos.

3

