
 

Modernização da infraestrutura brasileira será tema de seminário da FGV EPGE 

A FGV EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas – promoverá no 
dia 27 de outubro, no Rio de Janeiro, o seminário “A Modernização da Infraestrutura Brasileira”. 
Durante o encontro, serão discutidos os entraves ao investimento em infraestrutura e as medidas 
necessárias para a sua retomada. 

Para o professor da FGV EPGE, José Feres, que divide a organização do seminário com o economista 
Claudio Frischtak, a modernização da infraestrutura do país é uma precondição para o crescimento 
sustentável da economia e o aumento da competitividade brasileira. “Este esforço exigirá a 
redefinição dos papéis dos setores público e privado para solucionar os atuais gargalos, bem como a 
implementação de mudanças nos marcos regulatórios para atrair investimentos ao setor”, avalia 
Feres.  

O encontro está organizado em duas partes. No período da manhã, será apresentado e analisado o 
relatório do Banco Mundial “Back to Planning: How to Close Brazil’s Infrastructure Gap in Times of 

Austerity” e haverá debates sobre as possibilidades de retomada dos investimentos em um cenário 
de recessão. À tarde, as discussões vão girar em torno do panorama e dos desafios para os setores 
elétrico e de saneamento.  

Já confirmaram participação no seminário: Claudio Frischtak (Inter B. Consultoria), Elena Landau 
(Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes), Felipe Cunha (vice-presidente da Brookfield Capital 
Partners), Gesner Oliveira (sócio executivo da GO Associados), Jerson Kelman (presidente da 
SABESP), Mansueto Almeida (secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda), 
Marcos Thadeu Abicalil (especialista sênior em Água e Saneamento do Banco Mundial), Marilene 
Ramos (diretora de Infraestrutura do BNDES), Martin Raiser (diretor do Banco Mundial para o Brasil), 
Renato Fragelli (professor da FGV EPGE) e Thaís Prandini (diretora executiva da Thymos Energia). 

É necessária a inscrição prévia pelo site: http://www.fgv.br/eventos/?p_evento=3522&p_idioma=0 
 

O seminário é gratuito, com número de participantes sujeito à capacidade do auditório. Se houver 
participantes acima da capacidade, uma sala com transmissão simultânea será disponibilizada. 

Data: 27 de outubro (sexta-feira) 
Horário: 9h às 18h30 
Local: FGV (Praia de Botafogo, 190 – auditório do 12º andar) 
 

Programação: 

9h às 9h30 – Abertura 

9h30 às 12h – Apresentação do relatório do Banco Mundial – “Back Planning: How to Close Brazil’s 
Infraestructure Gap in Times of Austerity 

12h às 14h – Almoço 

14h às 16h – Painel 2: Panorama do Setor Elétrico 



16h às 16h20 – Coffee break 

16h20 às 18h – Painel 3: Panorama do Setor Saneamento  

18h às 18h30 – Conferência de Encerramento 


