Seminário

“A Retomada do Desenvolvimento do RJ,
as PPP’s e as Olimpíadas no Contexto de 2016”

Palestra

“O Cenário Atual do Setor de Petróleo e Gás”
O Petróleo ainda é um bom negócio?

Evento

IBEF São Paulo realiza 31º Socioesportivo

Palavra do
Presidente
Infraestrutura: a saída é a entrada nas PPPs
Realizamos no último dia 14 de agosto, no Centro de Convenções da Bolsa do Rio, o seminário “A
Retomada do Desenvolvimento do RJ, as PPPs e as Olimpíadas no Contexto de 2016”, organizado
pelo reconhecido economista Mauro Osório, Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, com a participação dos Secretários de Estado Deputado Carlos Roberto Osório (Transportes),
Marco Capute (Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços) e Julio Bueno (Fazenda).
Estava prevista também a participação dos Secretários Estaduais André Corrêa (Ambiente) e José
Mariano Beltrame (Segurança), que tiveram imprevistos de última hora. Sentimos a sua ausência,
sendo que a mera referência à participação do Secretário de Segurança poderia levar alguns a
achar que PPPs seriam algum tipo de UPPs. Upa!
PPPs são Parcerias Público Privadas e não UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora (nem UPAs –
Unidades de Pronto Atendimento), ainda que sejam todos mecanismos de atuação do Governo do
Ricardo Vieira Coelho
Estado do Rio de Janeiro, atualmente chefiado pelo Governador Luiz Fernando Pezão, que nos
prestigiou com a sua presença durante o almoço de confraternização oferecido no encerramento Presidente do IBEF-Rio
do seminário, sob os olhares atentos de várias autoridades e diplomatas juntamente com os demais colegas e amigos do
IBEF-Rio.
Não obstante a utilização de parcerias entre os setores público e privado sob diversas formas ao longo da história, as PPPs
foram oficialmente reconhecidas e regulamentadas em decorrência das políticas econômicas implementadas pela PrimeiraMinistra do Reino Unido, Baronesa Margaret Thatcher, que enfrentava recessão econômica agravada pela crise do petróleo de
1979. O governo contava com poucos recursos para fazer os investimentos necessários a fim de assegurar o cumprimento de
seus deveres de provedor do bem estar social, enquanto as empresas do setor privado buscavam oportunidades de negócio
que naquele cenário pudessem criar empregos e desenvolvimento. Assim surgiram o conceito de PPP, através do qual o
governo contratava com o setor privado a execução de obras ou exploração de serviços públicos capazes de gerar receitas
suficientes para repagar o financiamento do projeto (project finance) - tanto endividamento, quanto investimento de risco,
com uma margem de lucro para os investidores, sendo que o governo poderia contribuir com uma contraprestação pecuniária
(originária do conceito de shadow toll) destinada a viabilizar economicamente projetos que de outra forma poderiam não ser
financeiramente atraentes para o setor privado ou onerar demasiadamente a tarifa cobrada dos usuários. Esse seria o modelo
clássico de PPP, vitorioso e que por isso mesmo foi rapidamente adotado em várias jurisdições ao redor do planeta, incluindo
o Brasil.
No Brasil, a Constituição Federal ao regular a organização político-administrativa dos entes da federação define as competências
específicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, as PPPs estão sujeitas à legislação federal,
estadual ou municipal, conforme seja a natureza do projeto. No Estado do Rio de Janeiro, a matéria está tratada na Lei
Estadual 5.068 de 10 de julho de 2007, que instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas – PROPAR. A PPP é o
contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada (quando a concessão de serviços públicos ou obras públicas
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, também uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao
parceiro privado) ou administrativa (quando a administração pública for a usuária direta ou indireta dos serviços, ainda que
envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens). Vale ressaltar que não caracteriza PPP a concessão comum,
regulada na legislação aplicável à concessão de serviços ou de obras públicas, quando não envolver contraprestação pecuniária
do parceiro público ao parceiro privado. Essa contraprestação pecuniária é amparada pelo Fundo Fluminense de Parcerias –
FFP e garantida pelo Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas – FGP, ambos de natureza privada, por seguro garantia
ou de outras formas permitidas na lei. Os bens e recursos que compõe esse lastro deverão constituir patrimônio de afetação,
sujeito a constrição judicial para fins de assegurar o cumprimento da obrigação pecuniária do setor público, evitando assim
a dificuldade de cobrança pelo setor privado via precatórios.
As PPPs podem ser adotadas em projetos cujo valor seja igual ou superior a R$20 milhões, com período de prestação do
serviço igual ou superior a 5 anos. Os contratos deverão conter a indicação das metas e dos resultados a serem atingidos
pelo contratado, o cronograma de execução e a definição dos prazos necessários aos seus cumprimentos, não superior a 35
(trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação. O PROPAR será aplicável às PPPs no Estado do RJ, que poderão envolver
projetos nas seguintes áreas: educação, cultura, saúde e assistência social; transportes públicos; rodovias, pontes, viadutos
e túneis; portos e aeroportos; terminais de passageiros e plataformas logísticas; saneamento básico; destino final do lixo
(Centro de Tratamento de Resíduos); dutos comuns; sistema penitenciário, defesa e justiça (sem delegação das funções
de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado); ciência, pesquisa
e tecnologia; agronegócios e agroindústria; energia; habitação; urbanização e meio ambiente; esporte, lazer e turismo;
infraestrutura de acesso às redes de utilidade pública; infraestrutura destinada à utilização pela Administração Pública;
incubadora de empresas; desenvolvimento de atividades e projetos voltados para a área de pessoas com deficiência.
O cenário é propício, as regras foram definidas e o governo está de braços abertos e mãos estendidas. Cabe agora aproveitar
essa oportunidade de utilização das PPPs no Estado do RJ para alavancar o desenvolvimento e satisfazer as necessidades da
população
IBEF
Rio de Janeiro
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Palestra
“O Cenário Atual do Setor de Petróleo e Gás”
O Petróleo ainda é um bom negócio?
IBEF-Rio realiza palestra com Alberto Machado, Diretor de Petróleo, Gás, Bioenergia
e Petroquímica da ABIMAQ
No dia 24 de julho das 9h30 às 11h o IBEF-Rio realizou
palestra com o tema “O Cenário Atual do Setor de Petróleo
e Gás: o Petróleo ainda é um bom negócio?” na sede do
Instituto, no centro do Rio de Janeiro.
Na oportunidade, o 1º Vice-presidente da Diretoria do
IBEF-Rio Gustavo Damázio de Noronha deu início ao
evento apresentando o palestrante, engenheiro químico
e de petróleo, Alberto Machado que abordou o momento
econômico, as ameaças e as novas oportunidades de
negócios para o setor, os fatores favoráveis e desfavoráveis
que devem ser devidamente avaliados pelos empresários
em suas tomadas de decisão.
Alberto Machado é engenheiro Químico pela UFRJ e
Engenheiro de Petróleo pela Universidade Petrobras.
Mestre em Engenharia da Produção pela COPPE/UFRJ e
Pós-graduado em Business Administration pela INSEAD/
França. Diretor Executivo da ABIMAQ desde 2008. Criador,
professor e coordenador acadêmico do MBA Gestão em
Petróleo e Gás – FGV, desde 2002.
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Seminário
“A Retomada do Desenvolvimento do RJ, as PPP’s e as Olimpíadas
no Contexto de 2016”
IBEF-Rio realizou no dia 14 de agosto de 2015 das 9h às 14h na
Bolsa de Valores no Centro do Rio de Janeiro, o Seminário “A
Retomada do Desenvolvimento do RJ, as PPP’s e as Olimpíadas
no Contexto de 2016”.
Na oportunidade Marcos Chouin Varejão, Secretário Geral
do IBEF-Rio e Ricardo E. Vieira Coelho, Presidente do IBEF-Rio
fizeram a abertura do evento, agradeceram aos patrocinadores
e deram as boas-vindas aos participantes.
No 1° Painel do Seminário, o Prof. Mauro Osório falou sobre “A
variação de empregos formais, por setor de atividade do IBGE,
nas Ufs, entre 2008 e 2013”.
No 2º Painel, Carlos Roberto Osorio - Secretário Estadual de
Transportes, falou sobre “Mobilidade e Logística no Rio de
Janeiro 2015-2018.”
Após o Coffe-break, iniciou-se o 3º Painel, com Marco Capute
- Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia,
Indústria e Serviços que abordou sobre “Ambiência: Indústria
Naval, PIN Petrobras, CONPERJ, Crise Política, Operação
Lavajato, Rebaixamento do Rating, Elevação dos encargos
Financeiros do BNDS, Juros Altos, Restrição de Créditos
dos Bancos Públicos, Inflação em Alta, Deficit Primário e a
Estagnação da Economia”. E o passo a passo do que devemos
fazer para contornar essas situações.
No 4° Painel, Julio Bueno - Secretário Estadual de Fazenda
discursou sobre a Conjuntura Econômica.
Na sequência, os participantes do Seminário foram direcionados
ao salão de almoço, onde prestigiaram a palestra do Governador
do Estado do Rio de Janeiro - Luiz Fernando Pezão.
Na ocasião o governador informou que irá se reunir no Palácio
Guanabara, com deputados e senadores da bancada do Rio, na
próxima segunda-feira (17/8), para discutir emendas a projetos
de leis que possam permitir avanços nas áreas da saúde,
educação e segurança pública. O Governo do Rio vai propor,
na ocasião, mudanças na legislação para crimes praticados por
traficantes de drogas e de armas, além de milicianos.
“Vamos discutir emendas parlamentares que possam ajudar
o Estado. Analisaremos os melhores caminhos para canalizar
recursos” antecipou Pezão.
O governador também enfatizou sua preocupação em manter o
mercado de trabalho aquecido. “A manutenção de empregos é
minha preocupação diária. Estamos buscando alternativas que
possam permitir a continuação de grandes obras, como a do
metrô, que gera milhares de postos de trabalho. Só na Linha 4
temos 9.200 operários. Estou fazendo todo o esforço possível
para que tenhamos uma agenda positiva de continuação de
obras públicas, investindo também na modelagem de parcerias
público-privadas (PPPs). Faremos o que for preciso para
continuarmos a ter emprego, renda e prosperidade”.
Entre PPPs citadas pelo governador estão as de saneamento
na Baixada Fluminense e no Leste do estado (São Gonçalo e
Itaboraí), além da construção de novas escolas e a ampliação
do número de unidades com ensino médio integral e a criação
de novos presídios. “O projeto de saneamento vai beneficiar 12
milhões de pessoas. Somente as populações da Baixada e dos
municípios de São Gonçalo e Itaboraí somam cinco milhões de
habitantes”.

Marcos Chouin Varejão - Secretário Geral do IBEF-Rio

Ricardo E. Vieira Coelho - Presidente do IBEF-Rio

1º painel com o economista Mauro Osório

2º Painel com Carlos Roberto Osorio - Secretário Estadual de Transportes

3º Painel com Marco Capute - Secretário Estadual de Desenvolvimento
Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Seminário
“A Retomada do Desenvolvimento do RJ, as PPP’s e as Olimpíadas
no Contexto de 2016”
Parceria com investidores
Durante o seminário o governador pediu que os empresários
pensem em alternativas que impulsionem cada vez mais o
desenvolvimento econômico do Estado. Pezão ressaltou ainda
a importância da participação do capital privado na realização
dos Jogos Olímpicos.
“Estou à disposição para pensar, em conjunto com investidores
e pessoas que realizam pesquisas sobre o Rio de Janeiro,
o que precisamos fazer para que o Estado não perca o que
conquistou. Se há um Estado que vai responder mais rápido
a esta crise é o Rio de Janeiro, e as Olimpíadas vão nos ajudar
4° Painel com Julio Bueno - Secretário Estadual de Fazenda muito neste sentido. Não tenho nenhuma dúvida de que esta
será a melhor da história e a que terá a maior participação do
setor privado em sua confecção”.
Reequilíbrio financeiro
Pezão também comentou as medidas adotadas pelo Governo
do Rio para promover o reequilíbrio financeiro do Estado.
“Cobrir R$ 13,5 bilhões numa economia desaquecida não é
fácil. Fomos criativos e tomamos medidas importantes, como a
confecção de cinco leis econômicas que conseguimos aprovar
na Assembleia Legislativa. O Parlamento foi vital neste sentido.
Estamos avançando. Quero zerar o nosso déficit”.
Fonte das Informações da Palestra do Governador: Imprensa RJ - Notícias (Julia de Brito)

Marcio Fortes - Presidente do Conselho de Administração
do IBEF-Rio

Palestra com o Governador do Estado do Rio de Janeiro - Luiz Fernando Pezão

Evento
31º Socioesportivo IBEF
Nos dias 03 a 07 de junho de 2015 o IBEF São Paulo realizou no paradisíaco resort do Club Med – Village Trancoso,
na Bahia o 31º Socioesportivo, congregando associados de diversas Seccionais do Sistema IBEF.
A programação foi repleta de atividades esportivas e de entretenimento. Palestras, networking, jantares e muita
diversão marcaram este evento.
A palestra de abertura foi comandada por Marcio Atalla, referência nacional em saúde e qualidade de vida e
especialista no treinamento de atletas de alto nível.
Nos torneios esportivos, os participantes puderam estar em clínicas com atletas renomados do esporte brasileiro:
Thomaz Bellucci e Carla Tiene no Open de Tênis TAM; Leila Barros e Giba no Torneio de Beach Volley Omint e Paulo
Barroso, o “Viola”, na Copa Totvs Consulting de Futebol Society.
Outra grande atração foi o show solo da cantora Paula Toller, que com sua voz eternizou hits de grande sucesso da
banda “Kid Abelha”.

O pequeno Joaquim Kalache Franca, no colo do pai Francisco
rodeado pela família Kalache e amigos. Em pé da esquerda
para a direita: Marcos Varejão e Eduardo Menescal Kalache.
Sentados da esquerda para a direita: Rodrigo Menescal Kalache,
Francisco Franca, Christiana Kalache (mãe do Joaquim), Eduardo
Kalache (o patriarca do grupo) e Helena Kalache. Luiza Gaspar e
Eduardo Elmo Esteves que conquistaram o 1º Lugar no torneio
de duplas de tênis.

Da esquerda para a direita: Bianca Magalhães, Marcelo
Fernando Nunes de Magalhães – associado do IBEF-Rio,
Kathya Mendonça e Moraes.
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- Alfredo Egydio Setubal
- Luiz Felipe de Medina Coeli Neto
- Marcelo Fernando Nunes de Magalhães
- José Manuel Alves Borges
- Álvaro Antonio Cardoso de Souza
- Ricardo Bisordi de Oliveira Lima
- Paulo Sérgio Kakinoff
- Gennaro Oddone
- Frederico do Casal R. de B. e Abreu
- Frederico da Cunha Villa
- Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
- Luiz Alberto Quinta
- Ariel Marcelo Doctorovich
- Eduardo Luiz dos Santos da Silva
- George Domingues da Cunha Guimarães
- Cesar Suaki dos Santos
- Francisco Tosta Valim Filho
- João Eduardo Azevedo Silva
- Cristiano Mendes de Oliveira
- Mario Luiz Amabile
- Rita Aparecida de Souza
- Eduardo Antônio Kalache
- Fernando Opitz
- Mario Colares M. Leitão de Almeida
- Sebastião Bergamini Junior
- Jorge Ferreira da Rocha
- Silvio Soares da Cunha
- Jose Augusto da Gama Figueira
- Antonio Paulo Vogel de Medeiros
- Uipiquer Gomes dos Santos
- Edson de Godoy Bueno
- João Daniel Marques da Silva
- Antonio Carlos Lopes
- Sergio Eraldo de Salles Pinto
- Marcelo Feriozzi Bacci
- Adalberto Fernandes Granjo
- Rogerio Pessoa C. de Albuquerque
- Carla Pieroni Martins
- Moses Frajhof
- Marcus Erich Thieme
- Benedicto Barbosa da Silva Junior
- Cláudio Silva Foch
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Membros
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José Carlos Monteiro
Roberto Procópio de Lima Netto
Sérgio Burrowes Raposo
Thomas Klien
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Sérgio Burrowes Raposo
Stefan Alexander
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Marcos Chouin Varejão

- Norberto Zaiet Júnior
- Simone Aparecida Borsato Simão
- Ronaldo Prado Serenini
- Luis Carlos da Costa Plaster
- Fernando Augusto F. de Araújo
- Marcio Campos Chouin Varejão
- Márcio João de Andrade Fortes
- Antero de Almeida Costa
- Renato Monteiro dos Santos
- Alexsandro Broedel Lopes
- Renato Campos Martins Filho
- Eduardo Mazzili de Vassimon
- José Francisco Vieira Coelho
- Frederico Carlos G. Johannpeter
- Welington Lima Cristiano
- Wagner José Augusto
- Francisco de Assis Nunes Bulhões
- Claudio Luis Pinheiro Guimaraes
- Roberto Egydio Setubal
- Cristiano Buarque Franco Neto
- Luciano Correa
- Hugo Antônio Jordão Bethlem
- Eduardo H. de M. Motta Loyo
- Marcelo Kalim
- Leonardo Alves da Silveira
- Sérgio Burrowes Raposo
- Oswaldo Barbosa Pereira
- Diblaim Carlos da Silva
-Bernardo Antônio V. Mascarenhas
- Paulo Mário Hazan da Fonseca
- Pedro Moreira Salles
- Cristina Anne Betts
- Carlos Alberto Peixoto Barbosa
- Luiz Antônio Chrispim Guaraná
- Marcelo Eduardo Martins
- Marcus Vinicius Buschmann
- Frederico Pinheiro Fleury Curado
- Roney Rotenberg
- César Manoel de Souza
- Luiz Otavio Pessoa da Silva
- João Carlos Reichmann Mader
- José Antonio de Almeida Filippo
- Marco Antonio Milleo
- Luis Cláudio Sacramento Bispo
Conselho Fiscal
Presidente
Claudio Roberto Contador
Membros e Suplentes
Luiz Affonso Neiva Romano
Raul Christiano de Sanson Portella
Aldo Henrique Ramos
Jorge Nisenbaum
Conselho Consultivo
Membros
Ary da Silva Graça Filho
José Carlos Monteiro
Ney Roberto Ottoni de Brito
Orlando Galvão Filho
Reynaldo Vilardo Aloy
Roberto Procópio de Lima Netto
Theophilo de Azeredo Santos
Valmar Souza Paes
Secretário Geral - Marcos Chouin Varejão
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