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Dia 1: Infraestrutura Estratégica- Criando a Nova Década de Crescimento do Brasil

8:00 AM CADASTRO DOS PARTICIPANTES 

8:00 - 
9:00 AM 

Café da Manhã Patrocinado PELO Estado 
Projetos prioritários de infraestrutura apresentados pelo governador de um dos principais estados brasileiros, incluindo projetos de 
transporte, energia e água. A apresentação inclui, especialmente, a privatização programada e os projetos de concessão.

9:00 - 
9:15 AM 

Bem-Vindos ao Fórum - Prefeito João Dória, Prefeito de São Paulo *                                                                
                   

                      O Brasil está trazendo a tona uma série de novos líderes, jovens e dinâmicos que consideram a infraestrutura 
necessária para a criação de oportunidades imediatas e de longo prazo. João Dória, novo prefeito de São Paulo, discutirá seu 
compromisso com o investimento em infraestrutura em uma das maiores cidades da América Latina. Seu foco é a privatização e 
parcerias público-privada que somam em torno de R$ 7 bilhões, o qual inclui uma série de ativos municipais, como o sistema de 
emissão de bilhetes de transporte público, estádios de futebol e a agência municipal de turismo.

9:15 - 
10:o0 AM

10:00 - 
10:30 AM

A nova infraestrutura do brASIL 
lEVANDO ADIANTE A INFRAESTRUTURA BRASILEIRA 
Junte-se a este painel para descobrir o resultado da pesquisa da empresa Ipsos, 

realizada em diversas regiões com mais de 1500 pessoas. 

 10:30 - 
11:15 AM

Financiando projetos - formulando o futuro 
O Brasil está passando por uma transição na forma como financiar a infraestrutura. O papel do BNDES está sendo reformulado e a 
revisão em curso de sua taxa de juros de referência é chave neste processo. A questão é como podemos estruturar projetos de 
forma que o setor privado possa ter um papel mais protagonista? Os mercados de capitais locais são suficientemente profundos e 
desenvolvidos o suficiente para preencher a lacuna. Como os bancos privados (locais e estrangeiros) podem entrar? 

O Brasil está pronto para eles? Existe algum papel que os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento 
podem desempenhar para tornar os projetos mais atraentes para o financiamento privado no Brasil? 

Líder de Discussão:  Pablo Fonseca, Assessor Especial de Infraestrutura

para o Banco Interamericano de Desenvolvimento

 11:15 - 
12:00 AM

O grande tema- BIG DATA/Bens Públicos  
COMO o Uso de Dados Públicos PODE Transformar a Infraestrutura 
Uma das maiores questões enfrentadas pelos governos em todo o mundo é a enorme quantidade de dados que eles "possuem" e 
controlam, e como eles podem e devem disponibilizar estes dados ao público visando a criação de bens públicos de infraestrutura. 
Junte-se a esta sessão com líderes de pensamento e profissionais de todo o mundo, incluindo o Deep Mind da Google. 
Líder de Discussão:  Helcio Tokeshi, Secretário da Fazenda de São Paulo, Estado de São Paulo

12:00  - 
12:45 PM

Como pensar sobre oportunidades no mercado de infraestrutura 
Não perca esta sessão, onde a Deloitte discutirá e providenciará informações originais com base em sua experiência em aconselhar 
os participantes no mercado brasileiro de infraestrutura. Como pensar sobre oportunidades? Quais são as possíveis armadilhas? 
Como pensar sobre parceiros e maximizar sua estratégia? Esta sessão é imperdível para novos investidores que buscam 
oportunidades em todo o espaço de infraestrutura, desde privatizações a concessões e de PPPs e aquisições. 


Líder de Discussão:  Deloitte 

Discussão PROMOVIDA PELO World Economic Forum  
“Criando um Novo Modelo para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
 no Brasil” World Economic Forum & CG/LA Infrastructure 
A sessão é aberta a todos os participantes cadastrados, mas será limitada aos 200 primeiros participantes. Cada mesa de 10 
executivos será liderada por um agente público e um agente privado CEO do Fórum Econômico Mundial. Não perca esta sessão de 
80 minutos, altamente interativa e focada em identificar os principais recursos necessários para o Brasil criar um poderoso modelo 
de desenvolvimento de infraestrutura. As questões incluem: identificação e seleção de projetos estratégicos; o papel do setor 
público; e como reconstruir o suporte público para investimentos em infraestrutura.

Líder de Discussão:  Alex Wong, Managing Director - WEF - World Economic Forum

Wilson Poit, Secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo

Norman Anderson, CEO, CG/LA Infrastructure 
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12:45  -  
1:30 PM

Projetos de Infraestrutura Federais Prioritários   
O governo federal do Brasil está promovendo uma lista de projetos prioritários ao 
longo do final de 2018. Os próximos projetos incluem privatizações em energia 
hidrelétrica, água e carga ferroviária. Venha ouvir o diretor do investimento privado do 
Programa de Parceria de Investimentos discutir projetos-chave e o cronograma de 
licitação do governo até o final do ano.

Henrique Amarante Costa Pinto, Secretário de Articulação de Políticas Públicas do PPI 
Marcelo Allain, Secretário de Articulação para Investimento e Parcerias do PPI 
José Carlos Medaglia Filho, Diretor Presidente da EPL

1:30 - 
2:30 PM 

                 Palestrante do almoço:  Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo* 
O governador Geraldo Alckmin tem sido o governador do estado de São Paulo durante quatro 
mandados. O estado, com mais de 33% do PIB brasileiro, é frequentemente chamado de 
locomotiva do Brasil. Venha ouvir o Governador palestrar sobre o futuro do estado e do país.

2:30 - 2:45 PM: Intervalo para café e exibição

2:45 - 
3:45 PM

3:45 - 
4:45 PM   

4:45 - 
5:30 PM

Projetos de Infraestrutura Prioritários no Estado de Sao Paulo 
Venha ouvir Karla Bertocco, Subsecretária de Parcerias e Inovação na Secretaria de 
Governo do Estado de São Paulo, anfitrião dos principais desenvolvedores de projetos 
em áreas como água, metrô, transporte rodoviário e portos.  

5:30 - 
7:00 PM

Recepção de Boas Vindas 
A CG/LA e nossos patrocinadores recebem você no 15º Fórum Latino-Americano de Liderança de 
Infraestrutura! Conheça executivos de todo o Brasil e da América Latina, do setor público e privado 
enquanto aproveita a companhia, a música e a comida do estado patrocinador de nossa recepção!


Estruturando Projetos Estratégicos - Criando 
Valor para Cidadãos e Investidores 
Um dos principais desafios globais na infraestrutura é 
como estruturar uma plataforma de grandes projetos, 
que responda às necessidades dos cidadãos e dos 
investidores. Ouça o que os principais executivos de 
desenvolvimento têm a dizer, incluindo os governos 
Canadense, Norte-Americano e Espanhol, CAF e BID, 
e EPB.

Norman Anderson, CEO, CG/LA Infrastructure

Michael Pavey, Diretor Administrativo, 

CG/LA Infrastructure 

John Cronin, Fundador, BuildCoin

Guga Stocco, FinTech Strategista  

O Que os Investidores Precisam Considerar ao 
Analisar Ativos no Brasil 
Há anos a Kroll tem ajudado aos seus clientes a 
avaliar as oportunidades e vulnerabilidades 
relacionadas ao processo de M&A.

Venha ouvir os especialistas da Kroll que ajudaram 
os investidores de diversos países a tomarem as 
decisões corretas para seus negócios.

Entenda as etapas que você deve analisar antes de 
investir no setor de infraestrutura brasileiro.

Violet Ho – Kroll China

Glen Harloff – Kroll Latin America

Fernanda Barroso – Kroll Brazil 

Sustentabilidade na América Latina, 
Oportunidades e Desafios  
Quando se trata de infraestrutura na América 
Latina, pensamos imediatamente nas inúmeras 
oportunidades de negócios e no potencial da 
infraestrutura para o crescimento econômico e 
desenvolvimento dos países. Junte-se a esta 
sessão para saber mais sobre os 
desafios e oportunidades de cada 
país.


TECNOLOGIA TRANSFORMADORA 
A tecnologia vem transformando e inovando a 
infraestrutura e como ela é concebida e executada. 
Vivemos em tempos transformadores e o Brasil 
vive um momento crucial, com uma grande 
oportunidade para tecnologias transformadoras. 
Junte-se a esta discussão e descubra as 
novidades da tecnologia e como isso ajudará a 
acelerar o desenvolvimento de infraestrutura e, 
portanto, o crescimento econômico.
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DIA 2: Construindo a infraestrutura do futuro POR MEIO DE oportunidades de projetos estratégicos

8:00 -  
9:00 AM 

Café da Manhã Patrocinado PELO Estado 
Projetos prioritários de infraestrutura apresentados pelo governador de um dos principais 

estados brasileiros, incluindo projetos de transporte, energia e água. A apresentação inclui, especialmente, a 
privatização programada e os projetos de concessão.

9:00 -  
10:00 AM

TOP PROJETOS ESTRATégicos brasileiros 
Projetos-chave que são críticos para aumentar dramaticamente a competitividade nacional e / ou regional. Esses 
projetos representam mudanças significativas, seja por sua magnitude e / ou pela sua replicabilidade. Este painel 
destaca projetos em todo o Brasil e de todos os setores, desde projetos de transito, água, água residuais, até a 
transmissão e geração de energia bem como rodovias e pontes.

Privatização da Sabesp                       Projeto de PPP de Iluminação do Rio de Janeiro  
Privatização Eletrobrás                        Ferrovia Central do Uruguay

10:00 -  
10:15 AM

PALESTRANTE VIP: General Sérgio Westphalen Etchegoyen 
Atuando desde março de 2015 como chefe do Estado-Maior do Exército brasileiro, coordenando 
a atuação operacional e a política estratégica dos militares em todo o país, o General 
Etchegoyen foi o escolhido em 2016 pelo Presidente Temer para assumir como ministro-chefe 
da Secretaria de Segurança Institucional. Venha ouvir suas considerações sobre a importância 
da infraestrutura para o desenvolvimento do país. 

10:15 -  
11:00 AM

Private Equity e fundos de pensão criando o novo paradigma de infraestrutura no Brasil 
Os fundos de private equity e fundos de pensão discutirão o novo papel do financiamento privado para projetos de infraestrutura 
no brasil. Ouça os principais tomadores de decisão falar sobre as próximas privatizações, concessões e projetos de PPP, bem 
como sobre suas visões do mercado global. O Brasil ainda é o terceiro país com investimento estrangeiro direto e o programa do 
PPI criará oportunidades únicas para o país e os investidores. Os palestrantes incluem fundos de pensão canadenses, fundos de 
private equity locais e diversos bancos.

11:00 AM  - 11:15 AM: Intervalo para café e exibição

11:15 -  
12:15 AM

Logisticas de commodities  
- Terminal Líquido de Belém 
- Terminal de grãos de Paranaguá 
- Renovação da concessão do terminal e fertilizantes no porto de Itaquí 
- Ferrovias Federais Norte-Sul / Leste - Oeste

12:15 - 
1:15 pM

 


1:15 - 
2:15 PM

        Palestrante do Almoço - Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda, Brasil*  
Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda do Brasil, é uma das figuras mais respeitadas da história moderna 
brasileira. Ele foi o primeiro CEO brasileiro de uma das principais empresas Americanas, e representou o melhor 
do Brasil ao longo de sua carreira. Venha ouvir do Sr. Meirelles enquanto discute a economia brasileira e como a 
infraestrutura é crucial para a produtividade e sucesso econômico brasileiro. Esta é a terceira participação do Sr. 
Meirelles em um evento CG/LA Infrastructure, que abrange três décadas.

1:15 - 
2:15 PM

        Palestrante do Almoço - aGovernador do estado do paraná, Carlos Alberto Richa*  
Beto Richa assumiu o governo do Paraná em 1 de janeiro de 2011, tendo como principais bandeiras priorizar as 
áreas de educação, saúde, segurança pública, proteção social, agricultura e infraestrutura. Venha ouvir o 
Governador discorrer sobre suas perspectivas para o estado do Paraná e a importância do desenvolvimento de 
infraestrutura brasileira. 

TOP  PROJETOS dA AMERICA LATINA  

- Uruguay: PPP de Construção Escolar do Uruguay 
Mario Corrales, ANEP 

-   Colombia: Sistema de Trânsito em Massa  
Projeto será apresentado pela FONADE 

-  Colombia: Edifício Ciudad CAN  
Claudia Maria Luque, Agencia Nacional Inmobiliaria.


Top projetos de energia 

- Usina Hidrelétrica - UHE (Volta Grande, Miranda e 
São Simão) 

-   Usinas Hidrelétricas - PCH 
-   Amazonas Distribuição de Energia S.A 
Moacir Bertol - Diretor do setor de Energia para o MME

-  Programa de Iluminação - PPP Rio de Janeiro 
Luciano Teixera Cordeiro - IFC, Prefeitura do RJ.

- Privatização Eletrobrás, Pedro Pedroso

- 11 Lotes de instalação de transmissão - 

Apresentado pelo PPI: Programa de Parceria de 
Investimento
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2:15 - 2:30 PM: Intervalo para café e exibição

Track A                                                                            Track B

2:30 - 
2:45 PM

2017 Prêmios do Projeto do ano   

Prêmios do Projeto do Ano são prêmios únicos da indústria, patrocinados pela Aconex, líder global no fornecimento de software de 
colaboração para informações de projetos e gerenciamento de processos em todos os aspectos de projetos complexos. Os 
prêmios do Projeto do Ano reconhecem os projetos - e os líderes por trás dos projetos - que gerarão resultados econômicos reais 
quando estiverem finalizados (todos os candidatos são projetos que renderão oportunidades de negócios nos próximos 3-12 
meses).
A votação é popular, com os votos finais selecionados por uma comissão de patrocinadores do Fórum de Liderança. Os prêmios 
são concedidos em cinco categorias: Estratégico, Engenharia, Finanças, Sustentabilidade e Criação de Emprego. 

2:45 - 
3:45 PM

3:45 -  
4:45 PM

4:45 - 5:00 PM Intervalo Continuo de Exibição e Café durante a taRDE

5:00 - 
6:00 PM

4:30 -  
5:30 PM

Recepção de reuniões Privadas  
Reunindo especialistas do setor público e privado de todos os segmentos da indústria, os encontros privados atuam como um 
catalisador, transformando os participantes em parceiros e estimulando conexões que levam ao negócio. Todos os participantes 
registrados no Fórum de Liderança receberão acesso ao sistema de encontros privados online da CG / LA, onde podem agendar 
até dez encontros individuais com os parceiros do fórum e os apresentadores de projetos. Cada reunião é de quinze minutos - 
mais do que tempo suficiente para explorar a expertise e construir seu negócio através de conexões.

Oportunidade de parceria disponível.

Top projetos de rodovias & pontes 
- Rodovia de Integração do Sul -(BR-101/290/386/448/SC/RS) 
- Rodovia BR-040/MG/RJ  
- São Paulo's Coast Line Highways (Litoral Paulista) 
- Rodoanel Norte 
Dino Batista - Secretário - MTPA Ministério de 
Transportes, Portos e Aviação*

- Ponte Salvador-Itaparica 
Romeu Temporal - Secretaria de Planejamento do Estado 
da Bahia


Top Projetos de aeroportos  
- Expansão do Aeroporto de Brasilia 
Camila Stivelberg - Diretoria - Infraamerica

- Aeroporto de Mato Grosso 
- Aeroporto do Centro Oeste 
Marcelo Fonseca - Assessor - MTPA Ministério de Transportes, 
Portos e Aviação*

- Aeroporto de Congonhas PPI 
- Privatização Infraero - Venda de ações das participações 

da Infraero em Guarulhos - PPI 
- Privatização do Aeroporto Campo de Marte - Prefeitura 

Top projetos de gas & petroleo 
- Privatização CASEMG  
-  3ª Rodada de Licitações sob o Regime de Partilha 

de Produção na Área do Pré-Sal 
-  5ª Rodada de Licitações de campos terrestres 

maduros  
- 15ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração 

e produção  

TOP PROJETOS DE Trânsito urbano 

- Ônibus Intercidades 
Giovanni Pengue Filho - Diretor Geral - ARTESP

- Maglev Cobra 
Fernando Rochinha - Diretor - COPPE UFRJ

- Trem Intercidades (TIC) 
Guilherme Quintella - Diretor - EDLP - Estação da Luz 
Participações

CAPTANDO VALOR EM ESPAÇOS URBANOS 

- Fundo Imobiliário - Governo de São Paulo, Mário Engler 
- Complexo Jacareguapagua / Formula 1 - Luciano Teixeira 
- Metro de São Paulo - Linha 5 - Prefeitura da cuide de São 

Paulo. 

TOP  PROJETOS de água e resíduos de água 
- Planta de dessalinização de agua marinha para a 

região metropolitana de Fortaleza 
Silvano Porto Pereira, Biólogo e executivo - CACEGE - 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará

- Criação Holding Sabesp 
*Será apresentado por executivo da Sabesp
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Dia 3: Site Visits 

10am

Artesp - O CORAção das 20 Rodovias Privadas de São Paulo 
Fundada em 14 de janeiro de 2002, a Artesp é uma agência estatal responsável pela regulamentação e 
supervisão do Programa de Concessão Rodoviária, do Transporte Coletivo Intermunicipal de 
Passageiros no estado de São Paulo e de todos os serviços de transporte público relacionados. A 
agência tem as responsabilidades de implementar a política de transporte estadual, exercer o poder 
regulatório, desenvolver modelos de concessões, licenças e autorizações e garantir a prestação de 
serviços adequados.

10am

Porto de Santos- Operações e Logística Portuária no maior porto da América Latina 
O porto de Santos é o maior porto da América Latina e é considerado a estrutura portuária mais 
moderna do país. Localizado na costa do estado de São Paulo, o porto é uma entrada principal para 
contêineres e carga geral. Considerado  o porto mais movimentado do país, o porto de Santos tem uma 
influência econômica em mais de 50% do PIB nacional. As principais cargas movidas no porto incluem 
cargas de açúcar, soja, café, milho, trigo, sal, papel e automóveis.


10AM

Sabesp - O Sucesso do Futuro do Uso da Água na América Latina 
A Sabesp é uma empresa de gerenciamento de água e resíduos de propriedade do estado de São 
Paulo. Como a maior empresa de gestão de resíduos do mundo por capitalização de mercado, a 
Sabesp fornece serviços de água e esgoto a usuários residenciais, comerciais e industriais em São 
Paulo e 363 outros municípios do Estado de São Paulo. Além de fornecer água para 60% da população 
do estado, a Sabesp oferece  serviços básicos de saneamento e a coleta, e o tratamento e reutilização 
de esgoto. A Sabesp também fornece água em massa para os municípios da Área Metropolitana de 
São Paulo.



