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AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA 

Brasília, 14 de janeiro de 2005 

' . 

1. Agradecer audiência e desejar sucesso em 2005. 

2. Encerramento 2004 e perspectivas 2005 

Faturamento superior a US$ 7 bilhões - mais de US$ 2 bilhões em exportação e produção 
no exterior. 

Petroquímica - bom ano - boas perspectivás - exportou 2004 mais de US$ 600 milhões, 
mesmo com o crescimento doméstico. 

Engenharia - quase paralisia no Brasil - crescimento no exterior (representou mais de 85% 
do faturamento) - 2005 dependendo do invest imento público. 

Ações da Fundação Odebrecht já criando retornos nas diversas comunidades onde atuamos. 

Risco de controles macroeconômicos impedirem crescimento (Juros e Câmbio) - velocidade 
nas ações que dependem do Governo x quadro político x continuidade reformas e 
mudanças na gestão. 

3. Venezuela 
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Odebrecht 13 anos trabalhando no país. 

Eleição do Presidente Chávez mais ou menos 6 anos na presidência x mudança relação com 
Brasil e América Latina x crescimento dos negócios da Odebrecht no país x confiança do 
Presidente. 

Potencialidade país x prioridade e abertura para o Brasil via seus agentes produtivos. 

Venezuela hoje é um dos principais e maiores mercados da Odebrecht. 

Brasil, Governo Lula e Presidente Lula precisam priorizar a relação com Venezuela e 
Governo do Presidente Chávez (amigo do Brasil e dos brasileiros). 

Meus pedidos, após ter chegado ontem, 13/01, da Venezuela e do encontro com o 
Presidente Chávez: 

• Presidente Lula retribuir abraço e desejo sucesso com saúde em 2005; 
• Presidente Lula confirmar com o Presidente Chávez, o mais rápido possível, o 

encontro programado e já adiado para 14/15 de fevereiro de 2005. (Estão criando 
expectativas e ansiedades negativas). 



Sugestão: 

Ser identificado um membro do Governo Lula, ligado diretamente ao Presidente Lula, 
para a coordenação da relação com o Governo do Presidente Chávez, 
preservando/ampliando a relação política e facilitando a concretização de negócios 
bilaterais entre os agentes produtivos (empresários brasileiros/venezuelanos) e também 
para com terceiros países. (Brasil corresponder com a prioridade na relação - idem 
como é com o Presidente Chávez e seu governo) 

4. Exportação de serviços e produtos na América Latina x saída Lessa x não retroceder x 
geopolítica. 

5. Investimentos em infra-estrutura - agenda específica. (Anexa). 

6. Petroquímica: 

Opção Petrobrás no capital da Braskem x tese das duas grandes empresas nacionais com a 
participação relevante e minoritária da Petrobrás - eventuais evoluções x diálogo PR com 
Ministra Dilma e Presidente Outra. 

Suzano e Ultra - percepção quanto ao futuro. 

Evolução Paulínia e Bolívia - protocolos preliminares firmados - é preciso mais velocidade. 

Ausência de diálogo com Presidente Outra - PR pode ajudar? 

Investimentos na Venezuela e com a PDVSA no Brasil. 

7. Envolvimento da ODB em outros negócios. Nosso foco/contribuição diferenciada é nos setores 
onde atuamos: 

Engenharia x infra-estrutura e PPP - (V. agenda item 5) 

Petroquímica x tecnologia específica e capacidade atendimento de mercado brasileiro e 
exportação crescente - Braskem é 8ª mundial em petroquímicas básicos e 15ª em resinas. 

8. Diversos: 

Angola x confirmação, pelo lado brasileiro, da visita do Presidente José Eduardo dos Santos, 
ao Brasil, em abril de 2005. 

Questão estaleiros, navios e plataformas. (Ver nota anexa) 

9. Obter orientação e determinações do Presidente Lula x como a Odebrecht pode continuar 
contribuindo. 

14.01.2005 
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Investimentos em Infra-estrutura 

A Odebrecht já participou ou participa de 19 projetos de investimento em 
infra-estrutura - sendo 1 O PPPs, dos quais 7 em países "non-investment grade" 
- tendo sido pioneira em PPP em vários países incluindo Portugal. Temos 
participado/avaliado inúmeros projetos de concessões/PPP em países como 
Portugal, ivféxico, Peru, Colômbia, Equador, Argentina, Angola e, sobretudo 
Brasil. Temos também contribuído com as discussões sobre a recente Lei das 
PPPs no Brasil. Face a esta experiência, alguns pontos merecem ser 
ressaltados: 

1. A aprovação da Lei das PPPs foi um passo importante, mas ainda há muito 
a fazer: providências de ordem prática, regulamentações e, sobretudo, 
constituição do Fundo Garantidor. 

2. Em todos os países "non-investment grade" ( ex-Portugal) em que 
avaliamos ou viabilizamos projetos de PPP (incluindo Brasil) a 
contrapartida pública se deu durante a construção. Daí a impmiância do 
Fundo Garantidor. 

3. Grandes investimentos em infra-estruhll'a demandam a disponibilização de 
financiamentos de longo prazo, estruturados na forma de "project finance" 
e com participação de bancos de desenvolvimento e organismos 
multilaterais. Daí a importância do envolvimento e compromisso de 
instituições como o BID, mas sobretudo do BNDES, exigindo deste 
mudanças nas regras atuais de concessão de créditos e avaliação de 
projetos. Importante também o engajamento do Banco do Brasil/CEF como 
indutores da banca privada ( com limitações vis-à-vis concorrência com os 
títulos/juros federais). 

• A Odebrecht está investindo em Portugal 520 milhões de euros, sendo 
que 4 70 milhões de euros foram financiados tendo como base o risco 
projeto. No Projeto Ohnos no Peru estamos investindo US$ 165 
milhões, dos quais US$ 145 milhões a serem financiados pelo risco 
projeto. 

• Como contrapartida do financiamento ao projeto o investidor aporta 
capital (10-30%) e uma estrutura de garantias, com destaque para o 
seguro de performance da construção das obras. 
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4. Alterações nas regras contábeis de consolidação de projetos (à semelhança 
dà legislação atual de Portugal) também são importantes para aumentar a 
capacidade de investimento dos grupos nacionais. 

5. Deve-se buscar nas licitações de concessões/PPP a obtenção da tarifa de 
equilíbrio, não necessariamente a mínima, mas sim aquela tarifa 
socialmente aceitável que alavanque o máximo de recursos privados ( do 
investidor e do usuário). A diferença entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa 
mínima poderá ser direcionada para: 

• minimizar a contrapartida pública ao projeto; 

• gerar valores de outorga, que direcionados ao Fundo Garantidor, podem 
alavancar novos projetos; 

• max1m1zar o compromisso de investimento privados em projetos 
agregados, indutores de desenvolvimento econômico-social mas de 
baixo retomo: hidrelétricas com eclusas, estradas de alto com as de 
baixo tráfego, por exemplo. 

6. Na mesma linha, toda tributação sobre as futuras tarifas tende a aumentar 
imediata e diretamente o gasto/endividamento público (através do aumento 
da necessidade de contrapartida pública, da redução dos valores de outorga 
ou minimizando outros investimentos privados). O ganho futuro da receita 
tributária, por sua vez, não é considerado no cálculo do investimento 
público e seu impacto nas metas de superávit/endividamento. 

7. Deve-se tarifar o usuário sempre que possível, ainda que seja necessária 
uma contrapartida (subsídio) público relevante. Portugal, por exemplo, 
enfrenta sérios problemas de déficit fiscal por não ter maximizado a 
tarifação de vários projetos, estando atualmente revendo-os. 

8. A regulamentação da forma de investir e operar um bem público em 
concessão/PPP é apenas um lado da história. Investimentos relevantes só 
são viabilizados quando o setor tem um marco regulatório claro e 
confiável. Neste sentido o setor de saneamento é o mais atrasado. 

9. Nossa experiência mostra que entre a definição, licitação e início das obras 
de um projeto de PPP decorre de 1 a 2 anos. Adicione-se a isto o tempo 
necessário para a regulamentação e constituição do Fundo Garantidor. É 
preciso portanto trabalhar em duas frentes: 
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• viabilizar/"fazer acontecer" a Lei de PPPs, mas ao mesmo tempo; 

• construir conjuntamente "formas mistas" para acelerar o início de 
alguns projetos antes da regulamentação da Lei das PPPs, com 
alavancagem máxima de recursos privados. São exemplos os projetos 
desenvolvidos pela Odebrecht da Ponte de Vitória (1989), UHE 
Cachoeira Dourada- 4ª etapa (1992) e APM Manso (1999). 

1 O.A Odebrecht aposta no Brasil e na viabilização dos PPPs, e para tanto 
pr~tendemos direcionar grande parte de nossos investimentos planejados 
para os próximos anos para projetos de infra-estrutura. Entre os projetos 
que temos interesse podemos destacar: 

• BR-163 - Corredor da Soja (R$ 800M) 

• Arco rodoviário RJ - Acesso Sepetiba (R$ 700M) 

• Trem SP-Guarulhos (R$ 1.500M) 

• Rodoanel SP - eixo sul (R$ 1.900M) 

• UHE Belo Monte (US$ 5 bilhões) 

• Outros projetos no NE que estão menos maduros, como o eixo de 
escoamento da soja do oeste da Bahia. 

Já estamos realizando investimentos superiores à R$ 40 milhões no 
inventário · e estudos de viabilidade de diversos aproveitamentos 
hidrelétricos entre os quais merece destaque os do Rio Madeira em parceria 
com Fumas e cujo investimento total deve superar R$ 17 bilhões. 



• 

e 

PPP - PROVIDÊNCIAS MÍNIMAS INICIAIS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO NA VISÃO DA ABDIB 

1. De ordem legal 
1.1 Decreto regulamentando o funcionamento do órgão gestor; 
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1.2 Definição dos bens e direitos a serem alocados ao Fundo(FGP), inclusive laudo de 
avaliação por empresa especializada ( §§ 2º, 3° e 4° do art.16); 

1.3 Decreto regulamentando o art. 8° (Garantias) e o Fundo Garantidor ( arts. 16, 17, 
18, 19, 20 e 21); 

1.4 Decreto regulamentando as normas de proposição de PPP pelo setor privado, como 
já existe no setor elétrico; 

1.5 Regulamentação do art.23 ( concessão de incentivo pelo PIPS); 
1.6 Resolução do CMN regulamentando o art.24 (concessão de crédito); 
1.7 Portaria da STN sobre normas gerais de consolidação das contas públicas para os 

contratos de PPP; 
1.8 Regulamentação das normas específicas para a licitação de PPPs no âmbito do 

Poder Público Federal (Cap V e leis correlatas). 

2. De ordem prática 
2.1 Definição pelo órgão gestor de critérios de viabilidade econômico-financeira e de 

estabelecimento de prioridades; 
2.2 Definição da instituição financeira oficial que será administradora do FGP e 

definição dos quotistas do Fundo(FGP); 
2.3 Modelo, real ou virtual, de um processo completo de licitação de PPP para servir de 

modelo; 
2.4 Eleição de um projeto piloto para ser desenvolvido rapidamente. 

3. Integração do BNDES 
3.1 Participação do BNDES e BNDESPAR como se dará (financiamento, participação 

acionária e/ou colocação de papéis em mercado); 
3.2 Envolvimento de organismos multilaterais e outros (sindicalização); 
3.3 Limites por projeto e disponibilidade total para financiamento por ano; 
3.4 Definir exigências, critérios e prazos para análise técnica das solicitações de 

financiamento; 
3.5 Prever, via de regra, a aceitação de projectfinance, stricto sensu, inclusive das 

garantia ou das contragarantias do FGP ( § 2º do art.18), tendo em vista a existência 
do disposto no Art.5°, § 2º, inciso I e do disposto no Art. 9°, § 5° na lei das PPPs 
( 11079/04). 

4 . Observação importante 
Antes de licitar as concessões rodoviárias federais, ora em audiência pública, será 
necessário, para que o BNDES e outras instituições financeiras possam financiá-las 
mediante project finance, que se insira numa Medida Provisória dispositivo 
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determinando que se aplica às concessões de serviços públicos previstas nas leis 8997 e 
9074, quando couber, o disposto no Art.5°, § 2°, inciso I e no disposto no Art. 9°, § 5º 
da lei n.º 11079/04. 
A ausência desse dispositivo fará com que para as concessões sejam exigidas pelos 
financiadores, garantias corporativas e com isso será tomado espaço de endividamento 
das empresas privadas para projetos de PPP ( garantias corporativas para o equity e 
adicionalmente garantias corporativas para o financiamento). Com o dispositivo, 
bastará a garantia corporativa do parceiro privado para o levantamento do equity ou de 
um empréstimo ponte. 
A providência é vital para o sucesso das PPPs principalmente porque os investidores 
institucionais têm impedimentos para participarem de garantia corporativa. 

Brasília, 11 de janeiro de 2005. 
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,' ubject: ENC: UGENTE 
From: ALEXANDRINO Alencar - SP-ESC 
<alexandrino.alencar@braskem.com. br> 
Date: Thu, 13 Jan 2005 09:09:16 -0300 
To: "'mgusmao@odb.com.br"' <mgusmao@odb.com.br>, 
"'pedro.novis@odb.com.br'" <pedro.novis@odb.com.br> 

para conhecimento 
-----Mensagem original-----
De: GCarvalho@planalto.gov.br [mailto:GCarvalho@planalto.gov.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de janeiro de 2005 20:25 
Para: alexandrino.alencar@braskem.com. br 
Assunto: RES: UGENTE 

Meu caro Alexandrino, 
o que o Presidente quer ver com o Emílio é uma análise de efetivos investimentos 
que o setor privado pode fazer com o instrumentos das chamadas PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS (PPPs.) 
Aprovadas agora as PPPs , o Governo tem pressa em articular investimentos na 
infra-estrutura. O que o Presidente quer é saber a opinião do Emílio sobre a 
tendência das Empresas (se tendem a investir pesado ou não), em que 
condições, etc. 
Basicamente é isso. 
Está tudo certo para sexta feira, dia 14 às 17,30 hd. 
abraço forte, 
gilberto. 

-----Mensagem original-----
De: ALEXANDRINO Alencar - SP-ESC 
[mailto:alexandrino.alencar@braskem.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de janeiro de 2005 11:24 
Para: 'GCarvalho@planalto.gov.br' 
Assunto: UGENTE 
Prioridade: Alta 

Caro Gilberto 

O Emílio está me solicitando informações mais específicas da 
demanda do Presidente quanto ao tema PPP, de modo a lhe permitir 
um atendimento da melhor maneira. 

Por acaso você poderia ajudar? 

13/1/2005 09:02 


