
                                                

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                

  

 

 

 

Prezado Executivo (a),  

Diante da necessidade de investimento para universalizar os serviços de saneamento, a 

participação das empresas privadas na prestação de serviços públicos de água, esgoto e 

manejo de resíduos sólidos apresenta-se como uma alternativa de modelagem contratual para 

viabilização de algumas obras e serviços. 

Pensando nisso, a IBC Brasil, organizadora da tradicional Conferência de Saneamento, 

apresenta a conferência: Modalidades de Parcerias e Novas Oportunidades de Negócios em 

Saneamento – Concessão, PPP e Locação de Ativos. O intuito do encontro é discutir os 

principais desafios e oportunidades em Concessões, PPP e Locação de Ativos e apresentar 

experiências e cases destes tipos de modalidades no setor. 

Mais uma vez, a IBC Brasil sai na frente e traz temas atuais e pertinentes, contando sempre 

com os principais executivos que debaterão os novos rumos do setor no país. 

 

Até novembro! 

 

 

David Vieira Maciel  

Project Manager  

Informa Group Latin America 

david.maciel@ibcbrasil.com.br 

 

Oportunidades de Patrocínio e Exposição de Marca 
 

Esta conferência se apresenta como um canal para a divulgação de 
produtos e serviços para o setor de saneamento realizar novos 
negócios.  
Sobre propostas de patrocínio personalizadas, alinhadas com o 
plano de comunicação e exposição da marca, favor entrar em 
contato: 
 
Fabiana Conceição 
+55 (11) 3017 6873 | fabiana.conceicao@ibcbrasil.com.br 

mailto:david.maciel@ibcbrasil.com.br


                                                

  

 

 

 

Quarta-feira, 28 de novembro de 2012 

Seminário Pré-conferência:  

Passo-a Passo da Modelagem de um Projeto de Parceria entre o 

Setor Público e Privado em Saneamento  

Detalhamento de todas as etapas envolvidas na estruturação de um 

projeto considerando as particularidades do setor  

 

Um dos fatores críticos de sucesso de uma Parceria entre o Setor Público e o Privado está 

baseado em uma modelagem competente que avalie os conceitos jurídicos, técnicos e 

financeiro-econômicos de um projeto. 

Com o aumento da participação do setor privado nos serviços públicos de saneamento e 

devido à complexidade da modelagem de uma PPP e as particularidades do setor de 

Saneamento, criamos este seminário, cuja finalidade é detalhar todas as etapas na elaboração 

de um projeto focando os desafios encontrados em um projeto de Saneamento. 

Os seguintes pontos serão abordados: 

Estudos Técnicos: 

 Mensuração e projeção da demanda 

 Identificação dos objetivos (qualidade, cobertura, modicidade, etc.) 

 Definição dos serviços para alcance dos objetivos 

 Projeto de engenharia e programa de investimentos 

 Caderno de encargos da concessionária: programa funcional mínimo (estudo 

detalhado das condições técnicas e cadastrais dos sistemas) e especificação dos 

serviços e dos níveis de adequação 

 Estudos de impactos ambientais e verificação para condições para licenciamento 

ambiental 

 

Estudos de Viabilidade Econômico-financeira 

 Avaliação econômico-financeira do modelo: estimativa realista dos investimentos, 

despesas e riscos e estimativa realista da demanda e da receita do projeto 

 Estrutura de financiamento: possibilidades de obtenção de financiamento e 

estruturação do Project Finance 

 Estudos sobre o impacto fiscal 

 Avaliação dos riscos inerentes ao projeto – elaboração de Matriz de Riscos 

 Provisão para cobertura a riscos (garantias e seguros) 



                                                

  

 

 

 

 

Estudos Jurídicos: 

 Modelagem institucional do relacionamento público-privado 

 Diagnóstico jurídico do modelo de contratação proposto 

 Estruturação jurídica de concessão e do edital de licitação 

 Estudos sobre a viabilidade legal do modelo proposto para a contratação da PPP 

 Acompanhamento e fiscalização dos projetos (agências reguladoras) 

 

 Exposição de um projeto de PPP em Saneamento no Brasil  

 

 

 

Liderado por:   

 

Rodrigo Maranhão, Manager - Bain & Company 

 

Participantes: 

 

Estudos Jurídicos: Eduardo Gurevich e Vanessa Rosa , Advogados - Lacaz Martins, Pereira 

Neto, Gurevich & Schoueri Advogados 

 

 

 

 
  

 

Agenda  

08h30 Recepção e Credenciamento 

09h00 Início do Seminário - Introdução 

10h00 Coffee Break 

10h30 Estudos Jurídicos 

12h00 Almoço  

13h30 Estudos Técnicos 

15h00 Coffee Break 

15h30 Estudos de Viabilidade Econômico-financeira 

17h00 Encerramento do Seminário 

 

Case Prático 



                                                

  

 

 

 

Quinta-feira, 29 de novembro de 2012 

08h30 Recepção dos Participantes e Credenciamento 

09h00 Abertura da Conferência pelo Presidente de Mesa  

Édison Carlos, Presidente Executivo - Instituto Trata Brasil 

09h10 Modalidades de Parcerias em Saneamento: Concessão Comum, Patrocinada, 

Administrativa e Locação de Ativos 

 Compreenda as principais características, riscos e peculiaridades jurídicas e 

administrativas de cada modelo de parceria  

 Avalie a modalidade mais adequada para a contratação em um projeto de acordo com 

o tipo de serviço e modelo de negócios a ser adotado 

Alexandre Cordeiro Macedo, Secretário Executivo - Ministério das Cidades 

Arnaldo Jardim, Deputado Federal - Câmara dos Deputados 

Valdir Folgosi, Presidente - ABIMAQ / SINDESAM 

 

10h40 Coffee Break 

 

11h10 Analise as Especificidades de cada Figura Jurídica para Auxiliar no Processo Decisório 

para Formação de uma Parceria: Consórcios, SPE´s e Convênios de Cooperação 

 Analise as vantagens, benefícios e limitações de cada personalidade para participação 

em parcerias 

Joel de Menezes Niehbur, Sócio - Menezes Niebuhr Advogados Associados 

Fernando Henrique Cunha, Sócio – FHCUNHA ADVOGADOS 

 

12h10 Fiscalização e Regulação da Segurança Jurídica e Econômico-financeira de uma 

Parceria em Saneamento e a Atuação das Agências Reguladoras 

José Luiz Lins dos Santos, Diretor Presidente - ABAR / ARCE 

Claudio Gabarrone, Superintendente de Fiscalização de Custos e Tarifas - ARSESP 

 

13h00 Almoço 



                                                

  

 

 

 

14h10 PPP em Saneamento: Linhas de Financiamento Disponíveis, Estruturação de Garantias 

e Experiências da CAIXA 

 Balanço CAIXA do PAC Saneamento 

 Estrutura das Garantias de Operação 

 Experiências CAIXA em PPP no setor 

Rogério de Paula Tavares, Diretor Executivo de Infraestrutura e Saneamento - CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 

 

15h10 Análise da Matriz de Alocação de Riscos e Identificação de Estratégias e Instrumentos 

de Mitigação em Projetos de Saneamento 

 Riscos de engenharia e vantagens na contratação de seguro garantia  

 Estruturação de garantias para financiabilidade de projetos 

 Como evitar riscos políticos e regulatórios?  

Luiz Claudio Campos, Sócio - Ernst & Young Terco 

 

16h10 Coffee Break 

 

16h40 Aspectos Tributários e Incentivos Fiscais para Estimular Parcerias Publico Privadas em 

Saneamento  

 Impactos na mudança no tratamento tributário para as contraprestações pagas pelo 

setor público para as empresas em contratos de Parcerias Público-Privadas 

 Pontos a serem considerados no planejamento tributário de uma parceria  

Paulo Cesar Ruzisca Vaz, Sócio - Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados 

Luiz Roberto Peroba Barbosa, Sócio - Pinheiro Neto Advogados 

Vinicius Jucá Alves, Tax Area Associate Attorney - Pinheiro Neto Advogados 

 

18h00 Encerramento do Primeiro Dia de Conferência 



                                                

  

 

 

 

Sexta-feira, 30 de novembro de 2012 

08h30 Recepção dos Participantes 

09h00 Abertura do Segundo Dia de Conferência pelo Presidente de Mesa 

 

Exposição de Cases de Participação do Setor Privado e Novas 

Oportunidades de Parcerias em Saneamento 

 

09h10 Experiência de Parceria em Captação de Água: Case Sistema Alto do Tietê 

Yves Besse, Diretor Presidente- CAB AMBIENTAL 

 

10h10 Coffee Break e Speed Networking  

 

10h40 Experiência de Parceria em Esgotamento Sanitário: Case da Nova CEDAE - Sistema A.P 

5: Expansão e Reforma da Rede de Esgotos na Zona Oeste do Rio de Janeiro  

Wagner Granja Victer, Diretor Presidente- Nova CEDAE 

 

11h10 Experiência de Parceria em Esgotamento Sanitário: Case da Compesa na Ampliação do 

Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana do Recife 

Roberto C. Tavares, Diretor Presidente – COMPESA 

 

11h40 Novas Oportunidades e Experiência de Parceria em Manejo de Resíduos Sólidos e 

Geração de Energia 

Alessandra Ourique de Carvalho, Sócia - Rubens Naves, Santos Jr., Hesketh Advogados 

 

12h10 Experiência de Locação de Ativos em Saneamento 

 

12h40 Almoço 

 

Quickfire 

Showcases 



                                                

  

 

 

 

Sexta-feira, 30 de novembro de 2012 

Workshop Pós-conferência:  

Gestão Eficiente de Contratos de Obras e Serviços em 

Saneamento 

Para implantação e operação de uma parceria, a gestão eficiente de contratos é essencial para 

a contratante acompanhar o andamento da obra e qualidade de serviços prestados. 

O intuito deste workshop é abordar os principais pontos para um gerenciamento eficiente 

mitigando riscos e custos no processo. 

Os seguintes pontos serão abordados: 

 Gestão do relacionamento com o operador privado 

 Compreensão dos papéis das partes 

 Definição das linhas de comunicação 

 Estabelecimento de estrutura de governança 

 Monitoramento da prestação do serviço (detalhamento do projeto executivo e 

execução da obra) 

 Gestão dos riscos (planos de resposta a riscos) 

 Gestão das mudanças (contratos de longo prazo) 

 Manutenção da integridade do contrato 

 Prestação de contas 

 Controle interno, externo e social 

 Gestão do relacionamento com a concessionária 

 Compreensão dos papéis das partes contratadas 

 Definição das linhas de comunicação 

 Estabelecimento de estrutura de governança (por exemplo, conselho gestor) 

 Monitoramento da prestação do serviço (O&M) 

 Gestão dos riscos (planos de resposta a riscos) 

 Gestão das mudanças/manutenção da integridade do contrato 

 Prestação de contas/controle interno, externo e social 

 Retroalimentação e melhoria contínua: bancos de dados (memória dos reajustes 

tarifários, reequilíbrios, resolução de conflitos, alcance de metas, índices de cobertura, 

pesquisas de satisfação, desempenho operacional e comercial, eventos críticos, 

qualidade dos serviços, etc.) 

 

Participantes: 

 

Newton de Lima Azevedo, Vice Presidente- Foz do Brasil 



                                                

  

 

 

 

 

Agenda  

13h30 Recepção e Credenciamento 

14h00 Início do Seminário 

16h00 Coffee Break 

17h30 Encerramento do Workshop 

 


