
ITEM DA AGENDA DE 

MARCELO ODEBRECHT COM 

GUIDO MANTEGA 

 

 

EXPLICAÇÃO DO PLEITO 

O PLEITO  

FOI ATENDIDO? 

“GM: (11-98389-8141)? 

Pedido específico blindar JEC”  

O meu objetivo aqui era blindar a nossa exposição na Suíça, tendo em vista a  

descoberta do depósito na conta de Paulo Roberto Costa, que contaminou tudo. 

Obstrução de Justiça. 

 

Não  

“Glosas Petrobras”  Após o início da Lava Jato em 2014, a então Presidente da Petrobrás, Maria 

das Graças Foster passou a determinar que se glosassem faturas emitidas por 

certas empresas contra a Petrobrás, na qual a CNO estava incluída. Assim, eu 

reclamei com Mantega que a Petrobras estava glosando contratos sem 

nenhuma razão, sem nenhuma base legal e que se algo houve de ilícito foi para 

atender demandas políticas. Nesse sentido, “joguei na cara” “se era assim que 

tratavam empresas parceiras?”  Vide Relato sobre PAC SMS (item 17) 

Não  

“Nafta”  Minha discussão com Guido Mantega, no que tange à Nafta era sempre  

tributária (assuntos de interesse tanto da Petrobras quanto da Odebrecht), pois 

sempre disse que não levaria disputa entre a Odebrecht e Petrobras sobre o 

assunto para Mantega, pois a Graça tinha um acesso muito maior do que eu 

junto ao Governo (qualidade e quantidade). Considero que teve êxito parcial 

com a edição da MP 613 (Vide Relato 6.1.1) 

Parcial 

“Financ PO vs custo”  

 

Tratava-se dos Financiamento para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O 

Financiamento do Parque Olímpico e da Vila do Atletas fez parte de minhas 

Parcial  



agendas tanto com Mantega como com Dilma. As evoluções desses 

financiamentos ao longo do tempo estão nas minhas agendas, notas e em 

anexos que levava para eles. 

Ao final esses financiamentos acabaram sendo contratados com atrasos e 

condições diversas do que pleiteávamos.  

“contaGana”  

 

O pleito que eu levava a Guido era apoio do crédito a Gana, pois era algo novo. 

Tínhamos uma ideia de criar uma conta Gana. Solicitei apoio no financiamento 

para uma ferrovia.  

Não. 

 

“Prazo dívida AGRO vs NM”  Fez parte da minha agenda a questão da dívida da Agro, de negociar o prazo. 

NM é Nelson Machado. Recomendei que ele fosse contratado pela Agro como 

consultor, pois Nelson entendia como era a “cabeça” do pessoal da Fazenda 

para os nossos pleitos e queria checar com se Guido Mantega tinha problemas 

com isso. No caso da Agro, eu tinha uma agenda pesada: financiamento da 

dívida; Pacote Etanol, crédito do PIS e COFINS que a gente vivia acumulando.  

Parcial 

“Adams, não abrir mão de 

receber faturas Brenco”  

Devia ser alguma questão tributária ou recebível da Brenco que foi incorporada 

à Odebrecht Agroindustrial. 

N/A 

“Pacote pós Copa”  Acho que é algo relativo ao uso das Arenas pós Copa. 

 

N/A. 

“Ingressos Itaquera”  Pedido pessoal de Guido Mantega a mim para obter ingressos para a abertura 

da copa do mundo e para mais algum jogo na Arena Itaquera (não me recordo 

especificamente qual jogo). 

N/A 



“Financiamentos”  Eu costumava levar para Guido e para Dilma uma tabulação dos vários 

financiamentos que estavam pendentes, tanto no âmbito das concessões como 

de outros investimentos, informando que estávamos fazendo com caixa 

própria. Assim, eu levava para ele a relação dos financiamentos pendentes 

junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Mesmo sabendo 

que não adiantava pedir atuação de Mantega junto ao BNDES, pois nesta 

instituição ele não tinha influência, eu levava o pacote inteiro, para que ele 

visse o montante volumoso dos nossos investimentos e as pendências. 

N/A 

“Ciência sem Fronteiras”  O Governo queria que a gente bancasse, mas ficávamos enrolando. 

 

N/A 

“CID”  Vide Relato sobre a Arena Corinthians (item 11). Não  

“Recursos BB p/ GERJ” Pedido do Sergio Cabral para que eu reforçasse junto a Guido Mantega para 

que o Governo Federal permitisse que o Estado do RJ tivesse aumento de 

limite, mais acesso a crédito do Banco do Brasil. Um dos pedidos específicos 

foi para a segregação de vias. 

Não 

“Torres” Tratativas com os fundos de pensão PETRO e FUNCEF para venda de uma 

torre corporativa no empreendimento Porto Atlântico e duas torres 

corporativas na segunda etapa do empreendido Parque das Cidades em São 

Paulo. 

Não  

“Lucros Ext.”  Vide Relato sobre regime de tributação de lucros no exterior (item 8). Parcial 

“Prosub?” Sempre o que era pedido era Orçamento, Orçamento, Orçamento. A única 

conversa que tinha, mas sempre tinha que reforçar. 

Sim 



“Nome Receita (NM?)”  Queria sondar com Guido nomes seriam prováveis para a Receita. Havia 

escutado que poderia ser Nelson Machado.  

N/A 

“LC Angola”  Apesar de não ser um assunto diretamente ligado a nós, pois dizia respeito a 

dois Governos, toda vez que havia essa negociação de linha de crédito de 

Angola MO fazia um “lobby” junto a Guido Mantega para que este desse “uma 

forcinha”. Como essas discussões demoravam semanas e meses, nós 

acompanhávamos as reações do Governo e dos ministérios correspondentes 

sobre o assunto. Os resultados das negociações ficavam, via de regra aquém do 

esperado. 

Parcial 

“Crédito Pis/Cofins Agro” Vide Relato sobre benefícios ao setor de Etanol (item 9). 

 

Parcial 

“Fin Outorga” Questão da outorga para os aeroportos. Para dar um bid forte pelo Galeão, 

precisávamos de uma garantia de financiamento para a Outorga. Chegou a ser 

dado de “boca” uma promessa de que a Caixa daria o financiamento. 

 

Não 

“DGIs prédios”  Significa “doações” para o Congresso Nacional (prédios), as quais deveriam 

ser realizadas por meio de João Vaccari. Eu preferia não me envolver nas 

campanhas legislativas. 

N/A 

“Estre”  Foi a briga que eu tive com Andre Estevez que saiu na imprensa sobre 

Ambiental versus Estre. Anotei para atualizar Guido Mantega e dar a ele minha 

versão dos fatos já que André também se relacionava com ele.   

N/A 



“PL Project Finance”  Tentativa de elaborar um projeto de lei sobre o tema, visto que os funcionários 

dos bancos públicos sempre justificavam (para não praticar o financiamento a 

projetos na modalidade Project Finance) que o conceito de non-recourse 

Project Finance nunca foi “aprovado/entendido” pelos órgãos reguladores/de 

controle do País, exigindo assim que mesmo os financiamentos a projetos 

greenfields apresentassem alguma garantia fidejussória (Aval/Fiança) dos 

acionistas do projeto. 

Não  

“Creditos Eletro”  

 

Em algum momento na discussão do financiamento do Corinthians levei este 

tema, pois eu aceitaria dar em garantia ao financiamento estes créditos, ao 

invés da garantia financeira da Odebrecht. Queria qualificar este crédito, o qual 

deveria ter um prazo de aproximadamente 15 anos. O Dida não conseguiu 

avançar, pois começou a ter problemas de caixa na Eletrobrás e ele não se 

sentiu confortável de avançar mais no assunto. 

Não 

“IPI Clientes Braskem” Se me recordo, tinha a ver com a ideia de harmonizar alíquotas do IPI, evitando 

prejuízo e acúmulo de créditos por parte de alguns clientes da Braskem.  

N/A 

“CIDE”  Vide Relato sobre o setor Etanol (item 9). Parcial 

“Aero: Meet 6ª com Hereda”  

 

Tinha a ver com financiamento da outorga para o Galeão. Não. 

“Receita:” Não me lembro do que se trata. N/A 

“Notas sobre os demais temas”  Em algumas agendas com Guido, eu levava problemas que estava tendo com a 

Receita, além de provocações e contribuições.  

 

Não 



“IR Exterior (meet Gerdau e 

Itaú)”  

Trata-se de Lucros no Exterior – reunião com Gerdau e Banco Itaú. Vide Relato 

sobre regime de tributação de lucros no exterior (item 8). 

Não. 

“Rodovias”  

 

Tinha a ver com o leilão das Rodovias versus sua atratividade, financiamentos, 

etc 

N/A 

”ABGF vs riscos não 

gerenciáveis”  

 

O Governo Federal havia se comprometido que a ABGF assumiria os riscos 

não gerenciáveis para viabilizar o Preject Finance. 

N/A 

“613 vs custo congresso”  Trata-se do assunto referente a aprovação da Medida Provisória n. 613/2013 

(REIQ). Guido Mantega acabou deixando “muita coisa” para ser resolvida no 

Congresso. Por isso, reclamei com Guido Mantega que o custo da nossa 

“atuação” no Congresso acabaria tendo um custo. 

Parcial 

“Biomassa vs Antonio 

Henrique (externalidade e 

energia expansão agrícola) 

 

Era um assunto sobre biomassa que não evoluiu. Ele pediu para estarmos, nós 

e a ÚNICA, com Antonio Henrique, então Secretário do Ministério da 

Fazenda. 

Não 

“Avibras?”  As Forças Armadas queriam que comprássemos a Avibrás que tinha dívida 

com o controlador e créditos fiscais. Estes créditos fiscais não eram de boa 

qualidade, mas se comprássemos a Avibrás sem antes acertar estes pontos, o 

Governo iria acabar cobrando da Obedrecht. Eu disse que não compraria a 

Avibrás sem resolver o crédito fiscal. 

Não.  

“Projetos MD (S+ LAB)”  Não tenho certeza, mas acho que foi queixa sobre Arno Agostin, secretário do 

Tesouro que atuava como Conselheiro da Embraer, no interesse da Embraer e 

contra o nosso Negócio de Defesa. 

Não 



 


