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Infraestrutura: o propulsor para a retomada 

Um dos setores mais promissores para contribuir para a retomada da atividade 

econômica e para a superação da crise que já se arrasta pelo terceiro ano, com um saldo 

de R$ 14 milhões de postos de trabalho eliminados, é o investimento em infraestrutura. 

No entanto, em 2016, segundo estimativas da Abdib, o setor de infraestrutura recebeu 

somente R$ 106,3 bilhões de investimentos, considerando recursos públicos e privados 

aportados em energia elétrica, transportes, telecomunicações e saneamento básico.  

Foi uma redução bastante acentuada em comparação a 2014, quando os investimentos 

chegaram a R$ 161,7 bilhões, em números atualizados. Em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB), os investimentos em infraestrutura atingiram 1,7% do PIB em 2016, contra 

2,1% em 2015 e 2,4% em 2014. 
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Diversos motivos ajudam a montar o quadro que explica a redução dos investimentos 

em infraestrutura. Uma delas é a falta de bons projetos. Nesse sentido, o Brasil vivencia 

uma situação paradoxal. Há uma necessidade brutal de investimentos para recuperar e 

expandir uma infraestrutura depauperada, mas há pouquíssimos projetos estruturados 

com qualidade para receberem investimentos por meio de concessões. Essa situação 

está sendo revertida após a reordenação do processo preparatório imposto pelo 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Adicionalmente, há contratos já 

assinados – bons ativos com enorme estoque de investimentos paralisados – que 

enfrentam entraves de ordem econômica, financeira e ambiental, sem que haja solução 

por parte do poder concedente. A solução para este problema adicional demandará 

resposta dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Um segundo motivo é a situação financeira precária de diversas empresas investidoras 

importantes, fruto das consequências da Operação Lava Jato, da recessão econômica 

sem precedentes e de desequilíbrios em contratos de concessão com bases 

equivocadas. 

Um terceiro motivo é a crise fiscal dos entes públicos no âmbito federal, estadual e 

municipal, o que inibe a capacidade de promover investimentos diretos em 

infraestrutura e de oferecer contrapartidas em investimentos via parcerias público-

privadas (PPPs). 

Adicionalmente, a taxa básica de juros em patamar elevado tem sido adversa para a 

atração de recursos para a infraestrutura. Isto porque as taxas de retorno tornam-se 

comprimidas pelo alto custo do capital vis-à-vis alocações alternativas de portfólio. Por 

fim, está em curso uma transição de um modelo de financiamento de longo prazo 

suportado majoritariamente pelo BNDES e bancos públicos para outro, mais 

diversificado e com participação ampliada do setor financeiro privado, o que 

naturalmente gera dúvidas sobre sua eficácia. 

A solução defendida pela Abdib envolve aperfeiçoamentos em mecanismos e regras 

para que haja pleno aproveitamento das fontes de financiamento disponíveis. Além 

disso, é necessário aumentar a qualidade dos estudos e projetos e também distribuir 

adequadamente os riscos entre as partes envolvidas nas concessões, com um plantel 
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diversificado de opções de seguros, de forma que os empreendimentos possam ser 

financiamentos na modalidade project finance non recourse.  

 

Fontes de financiamento 

O Brasil precisa aproveitar todas as fontes de financiamento disponíveis. O BNDES, fonte 

principal, precisa manter a disponibilidade de recursos com custos condizentes com as 

necessidades do setor, de forma a contribuir com o enfrentamento da recessão e da 

escassez de crédito de longo prazo no país.  

Outras duas fontes necessárias são o mercado de capitais e o mercado externo. No 

primeiro caso, a taxa de juros, ainda elevada, inibe a emissão de debêntures com custos 

que viabilizem o projeto – com exceção de alguns segmentos específicos. Assim, é 

fundamental um movimento mais intenso de queda dos juros, inclusive porque a taxa 

de inflação declina acentuadamente. Cabe ressaltar que instabilidade cambial oferece 

riscos demasiados para a atração de recursos externos – o que demanda mecanismos de 

proteção cambial que colaborem com o fomento do investimento produtivo advindos 

de agentes internacionais 

 

Nível de participação do BNDES 

As empresas ainda enxergam no BNDES a fonte principal para a oferta de funding de 

longo prazo no país, sobretudo porque permanecem as condições características de um 

ambiente adverso para a estruturação financeira dos projetos de infraestrutura, com 

juros elevados, câmbio volátil, instabilidade política e percepção de riscos elevados. 

O momento atual é de mudança estratégica na forma de financiar investimentos. Uma 

transição de um modelo público de fomento, até então vigente, para uma maior 

participação do setor financeiro privado, requer uma transição metódica e progressiva, 

de forma a alcançar os benefícios planejados com o menor impacto negativo possível. 

Durante essa fase de transição, nas condições sugeridas, é crucial manter a 

disponibilidade de recursos em condições, volume, prazos e custos condizentes com as 
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necessidades dos investidores em um ambiente adverso. Até porque ainda pairam 

dúvidas relevantes se o setor financeiro privado assumirá a responsabilidade de prover 

recursos de longo prazo em condições e prazos adequados enquanto as taxas de juros 

permanecerem em patamares elevados. 

Há outros aspectos importantes que sugerem cautela no período de transição de um 

modelo de financiamento para outro. Por racionalidade de retorno, além dos impactos 

regulatórios de Basiléia 3, os bancos privados não farão financiamento em 

investimentos de longo prazo – como os de infraestrutura. Adicionalmente, juros 

elevados inibem a participação do mercado de capitais e as captações externas não 

serão efetivadas sem os devidos mecanismos de proteção contra oscilações cambiais. 

Diante dessas condições e perspectivas, é recomendável que a nova política operacional 

do BNDES evite tanto o aumento dos custos de financiamento quando a redução da 

participação do banco com custo TJLP, uma vez que o cenário econômico ainda é 

recessivo. Mesmo em caso de ser inevitável a elevação do custo do crédito do BNDES, o 

que será refletido naturalmente nas taxas de retorno dos projetos e na majoração das 

tarifas aos usuários, é essencial preservar a disponibilidade de recursos com prazos 

condizentes. 

 

Transição da TJLP para TLP 

Atualmente, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é utilizada como meio de aumentar a 

chance de viabilização de investimentos produtivos diante da elevada taxa básica de 

juros na economia brasileira. Mais do que isso, a TJLP é utilizada como instrumento para 

se aumentar a competitividade da indústria de bens de capital com elevado conteúdo 

nacional frente à competição dos estrangeiros.  

A proposta do governo federal prevê transformar a TJLP na Taxa de Longo Prazo (TLP). 

Neste modelo, haverá convergência entre a TLP e a NTN-B em um prazo de cinco anos. A 

TLP substituirá a TJLP nos contratos do BNDES firmados a partir de 1º de janeiro de 

2018. 
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Há preocupação com relação às possíveis consequências dessa mudança para a indução 

e efetivação de investimentos produtivos, ainda mais em um contexto no qual a 

recuperação da economia não está consolidada.  

Neste sentido, tal medida pode (i) resultar em aumento do custo do financiamento do 

investimento em reais, acima da captação doméstica das melhores empresas, (ii) tornar 

o crédito do BNDEs pró-cíclico, eliminando a possiblidade de ser usado em situações de 

crise, como em 2008/2009, (iii) reduzir a competitividade da indústria de bens de capital 

brasileira, aumentando ainda mais os coeficientes de importação, (iv) acentuar a 

dificuldade de retomada do setor de infraestrutura, cujos investimentos estão 

comprimidos em virtude da crise econômica, e (v) impactar na modicidade tarifária de 

diversos setores. Em suma, é possível que a mudança pretendida gere impactos 

negativos sobre indicadores de investimento, emprego e renda. 

 

Debêntures de infraestrutura 

Diante da diretriz de migrar de fontes majoritariamente públicas para fontes 

fundamentalmente privadas para financiar a infraestrutura, há medidas e perspectivas 

de que a captação de recursos via debêntures ocupe um papel relevante. No entanto, 

restam incertezas quanto ao funcionamento efetivo no curto e médio prazo da 

pretendida ampliação da parcela de debêntures de infraestrutura na estrutura de 

funding dos empreendimentos.  

Em tese, o modelo pretendido prevê que os bancos oficiais – BNDES, Caixa e Banco do 

Brasil – terão função de subscrever quantias relevantes do valor total das debêntures 

que forem emitidas para os projetos de infraestrutura a taxas abaixo do mercado, 

contribuindo assim para a redução do custo final destes títulos. Mas, para isso, será 

necessário que o emissor ofereça fiança bancária de bancos privados. Considerando o 

perfil da empresa e as características do projeto, a exigência de fiança bancária pode 

resultar em um custo proibitivo, tornando inviável a emissão. 

Uma alternativa para ampliar as possibilidades dos bancos privados participarem do 

financiamento de longo prazo da infraestrutura é permitir que o FI-FGTS possa adquirir 
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letras financeiras dos bancos privados para compor o funding necessário para financiar 

os projetos de infraestrutura. 

 

Emissão de debêntures vis-à-vis financiamento do BNDES 

Alguns levantamentos têm revelado que o mercado de capitais foi uma das poucas 

fontes de financiamento a ganhar participação no saldo de dívida das empresas. Nesta 

dinâmica, segundo a Anbima, os desembolsos do BNDES para financiamento de projetos 

em infraestrutura caíram 53% em 2016 em comparação a 2015. Em 2016, as debêntures 

emitidas para o financiamento de projetos atingiu R$ 1,9 bilhão. O crescimento deste 

mercado vis-à-vis a queda dos desembolsos do BNDES não ocorreu somente por causa 

do desenvolvimento estruturado do mercado de capitais, mas sim pela dificuldade de se 

acessar a fonte de financiamento público. Em outras palavras, três fatores explicam essa 

dificuldade de acesso e estão em grande medida correlacionadas às garantias dos 

projetos de project finance no país.  

No Brasil, as empresas têm de oferecer garantias corporativas para financiar um 

determinado projeto. No entanto, seja (i) pela recessão econômica que afetou a saúde 

financeira das empresas, seja (ii) pela Operação Lava-Jato que dificultou o acesso de 

algumas empresas ao crédito dos bancos públicos, ou mesmo (iii) pelo balanço das 

empresas já estarem tomados por projetos vultuosos em financiamento, a forma de 

viabilizar as operações de captação das companhias foi a emissão de dívida via 

debêntures. Com a redução da taxa de juros e a elevação dos custos de empréstimos do 

BNDES, essa fonte de recursos deverá ter uso ampliado. 

 

Recursos dos regimes próprios de previdência social 

Uma fonte de recursos que não deve ser desprezada está nos regimes próprios de 

previdência social (RPPS). Instituídos pela União, constituem uma reserva de valor 

importante para serem aplicados no segmento de renda variável ligados a 

infraestrutura.  
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Pequenas parcelas dos ativos desses fundos poderiam ser destinadas em cotas de 

fundos de investimento em participações de infraestrutura (FIP-IE) nas áreas de energia, 

transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras tidas como prioritárias pelo 

poder executivo federal.  

 

O papel das seguradoras como investidoras 

Além do papel de formulador e ofertante de seguros e contratos de garantia para a 

infraestrutura, o setor segurador pode cumprir importante papel como investidor 

institucional. Atualmente, 90% dos valores da reserva técnica das seguradoras e 

resseguradoras estão aplicados em títulos do governo federal e os 10% restantes estão 

aplicados em ações e títulos privados.  

Apesar de não existirem restrições regulatórias para uma mudança de portfólio em 

benefício aos investimentos em infraestrutura, o setor segurador, como outros 

investidores institucionais, escolhe opções de investimento de acordo com as taxas de 

retorno e a segurança jurídica. 

Para mudar a alocação de investimento, é imperativo uma maior qualificação dos 

estudos e projetos de infraestrutura, com matriz de riscos mais equilibrada e 

circunscrição de riscos que possam interferir na previsão de receitas do projeto e, 

consequentemente, no retorno previsto do projeto ao longo do prazo. 

 

Proteção cambial 

Diante do hiato temporal entre redução de taxa de juros e a participação dos bancos 

privados no financiamento da infraestrutura, é imprescindível a captação de recursos 

externos. No entanto, diante da forte volatilidade cambial vista nos últimos dois anos, 

isto não será possível sem  mecanismos de hedge cambial. 

Para oferecer proteção cambial há várias possibilidades. Uma delas, proposta pela 

Abdib, é instituir um mecanismo de diluição de riscos entre os agentes envolvidos, pelo 
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qual parcelas de variação cambial podem ser seguradas por diferentes agentes, 

incluindo seguradoras, bancos privados e Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE). A 

Abdib também propôs a constituição de um mecanismo de hedge no New Development 

Bank (Banco dos Brics), composto por recursos diretos dos membros dos Brics oriundos 

de suas reservas cambiais.  

Há alternativas possíveis. A Abdib considerou satisfatórias soluções para o risco cambial 

que utilizam recursos provenientes do pagamento de outorga variável. Essas inovações 

foram inseridas nas regras de leilões no Estado de São Paulo (rodovias) e no governo 

federal (aeroportos), com boa aceitação pelo mercado. 

 

Project finance non recourse 

O ciclo anterior de investimentos em infraestrutura teve como base exigências de 

garantias corporativas das empresas, o que limitou os investimentos à capacidade de 

alavancagem suportável pelos balanços dos acionistas. Esse modelo se esgotou. Para 

que o novo ciclo de investimentos não seja curto, é preciso adotar a modalidade de 

financiamento project finance non recourse. 

A adoção do project finance non recourse exigirá um novo modelo de estruturação de 

projetos de infraestrutura no Brasil e uma série de ações que mitiguem riscos 

gerenciáveis e não gerenciáveis, de forma a evitar ou minimizar impactos no fluxo de 

receitas previsto dos empreendimentos.  

A agenda do project finance non recourse para a infraestrutura brasileira exige que a 

qualidade da estruturação técnica e da modelagem econômica e financeira dos projetos 

seja elevada. Da mesma forma, a distribuição de riscos tem de ser realizada de forma 

mais equilibrada entre as partes envolvidas, alocando riscos para aquele com melhor 

condição de assumi-lo. Há enorme potencial para o compartilhamento de riscos como o 

de demanda e o ambiental, com benefícios tanto para o empreendedor quando para o 

poder público, contribuindo para a redução estrutural de risco e custos nas fases de 

execução. 
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Essa agenda encontra respaldo também na demanda de investidores institucionais, 

como fundos de private equity, seguradoras, fundos de investimento e de pensão. Nos 

fundos de private equity, por exemplo, investidores institucionais que devem ganhar 

cada vez mais relevância na viabilização dos próximos projetos de concessão no Brasil, 

têm restrições nos regulamentos para concederem garantias corporativas. 

 

Estrutura de garantias 

A estrutura de garantias é área-chave para o financiamento de projetos de 

infraestrutura por meio do project finance non recourse. Para que os financiadores 

deixem de exigir garantias corporativas, uma série de mudanças é necessária.  

Na estruturação dos projetos, os empreendimentos precisam estar ancorados em 

estudos robustos que comprovem a sustentabilidade financeira dos projetos de inves-

timento e a matriz de riscos dos projetos precisa ser distribuída de forma equilibrada 

entre as partes envolvidas.  

Nas seguradoras, será necessário reforçar os processos de monitoramento e fiscalização 

da condução dos investimentos com a possibilidade de exercer o step-in right com o 

intuito primordial de evitar à paralisação do projeto e conseqüente a interrupção do 

fluxo de caixa necessário à quitação do financiamento.  Adicionalmente, é válido 

aprimorar as regras para exigir cobertura mais apropriada do seguro-garantia nas fases 

de construção dos projetos e prever cobertura para riscos não gerenciáveis por meio de 

fundos criados para esta finalidade. Dessa forma, será possível garantir exequibilidade 

das apólices de seguros para os projetos de infraestrutura. 

 

Fundos garantidores 

Essa receita ainda tem um último ingrediente: a capitalização dos fundos garantidores 

criados em âmbito federal para ofertar garantias para riscos não gerenciáveis. Por meio 

de operações de securitização da dívida tributária parcelada da União, a parcela de 

recursos separada para oferecer lastro e segurança para tais operações pode ser alocada 
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nos fundos garantidores de infraestrutura do governo federal – Fundo Garantidor de 

Infraestrutura (FGIE) e o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) – e 

contribuir para viabilizar investimentos em infraestrutura, inclusive em estados e 

municípios. 


