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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

financiamento

No dia 19 de janeiro, integrantes do 
Conselho de Administração da Abdib 
inauguraram o calendário de reuniões 
da entidade em 2017. A missão foi lis-
tar temas a serem tratados em um en-
contro agendado para 3 de fevereiro 
entre empresários de infraestrutura e 
toda a diretoria do BNDES, presidido 
então por Maria Silvia Bastos Marques.

As reuniões ocorreram em um mo-
mento de mudanças. Uma nova po-
lítica operacional do banco reduziu 
o volume de crédito emprestado 

Mesmo emprestando menos e com custos mais altos, o BNDES ainda tem muito a fazer pela 
infraestrutura. E a Abdib trabalha para ajudar 

o bndes se prepara para mudar

com custo de TJLP, a Taxa de Ju-
ros de Longo Prazo. Alguns setores 
até deixaram de ser elegíveis para 
receber recursos a TJLP. A própria 
taxa acabou extinta, por meio da 
Lei 13.483/2017, sancionada em se-
tembro. 

A Abdib defendeu que o funding 
do BNDES oriundo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) de-
veria ser preservado para ser em-
prestado com custo TJLP. Recur-
sos oriundos do Tesouro Nacional, 

incluindo subsídios, deveriam ser 
transparentes e aprovados em lei 
orçamentária. O texto aprovado 
não considerou tal proposta.

Por fim, o BNDES, por demanda do 
controlador, devolveu antecipada-
mente R$ 100 bilhões ao Tesouro Na-
cional em dezembro de 2016 – de um 
total de mais de R$ 500 bilhões rece-
bidos entre 2008 e 2014. Nova devo-
lução, de R$ 50 bilhões, foi efetivada 
no fim de 2017, e outra devolução é 
discutida para 2018.

Superintendentes do BNDES - 
Luciene Machado (Saneamento 
e Transporte) e Marco Aurélio 
Cardoso (Crédito) - explicam a 
empresários na Abdib ações em 
curso no banco para aperfeiçoar 
política de financiamento para 
infraestrutura
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A partir da interlocução iniciada em ja-
neiro, a Abdib produziu e entregou à 
presidência e diretoria do banco o do-
cumento “O BNDES e o Financiamen-
to do Desenvolvimento Brasileiro”, 
com diretrizes sobre o pensamento 
da Abdib sobre diversos assuntos. A 
entidade defendeu que “conceitos e 
mudanças trazidos pela nova política 

operacional” do BNDES fossem “re-
alizados considerando uma transição 
necessária, metódica e progressiva, 
com a finalidade de garantir um am-
biente de previsibilidade” para haver 
segurança jurídica e investimentos.

Mas o BNDES é uma instituição com 
papel maior que provedor de crédito. 

Maria Silvia Bastos Marques 
explica mudanças nas 
políticas operacionais do 
BNDES e lista iniciativas 
para contar com maior 
presença do mercado de 
capitais

Paulo Rabello de 
Castro: mesmo 
com mudanças 
na política 
operacional do 
banco, BNDES 
terá papel 
preponderante 
no setor Tanto a ex-presidente Maria Silvia Bas-

tos Marques quanto o atual presidente 
Paulo Rabello de Castro, nos encontros 
realizados na Abdib ao longo de 2017, 
enfatizaram programas de desestatiza-
ção do BNDES que foram iniciados. 

A Abdib manifestou apoio às iniciati-
vas do banco na coordenação e con-
tratação de estudos para identificar 
modelos de participação privada nos 
setores de saneamento básico, gás 
natural, iluminação pública e distri-
buição de energia elétrica, mostrando 
que o BNDES tem papel ainda mais 
relevante a cumprir no desenvolvi-
mento econômico brasileiro.

A partir do estreito relacionamento 
entre as instituições, o presidente do  
BNDES também anunciou que o banco 
de fomento ingressará como associado 
da Abdib para participar de maneira 
mais intensa das discussões para aper-

feiçoar políticas de financiamento 
da infraestrutura.
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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

financiamento

Desde 2015, está em curso no Brasil 
uma transição de um modelo de fi-
nanciamento de longo prazo supor-
tado majoritariamente pelo BNDES e 
demais bancos públicos para outro, 
mais diversificado e com participação 
ampliada do setor financeiro priva-
do e do mercado de capitais. Nesse 
contesto, avançou a percepção entre 
autoridades públicas, instituições fi-
nanceiras, seguradoras e investidores 
da urgência em passar a financiar os 
investimentos pelo project finance non 
recourse, baseado em outras garantias 
além das corporativas.

A crença deriva do fato de o modelo 
baseado na oferta de garantias corpo-
rativas mostrou-se exaurido. O Brasil 
precisa de R$ 300 bilhões de inves-
timentos em infraestrutura por ano e 
não há espaço nos balanços das em-
presas investidoras para tamanho las-

O modelo de financiamento com garantias corporativas se esgotou. A ascensão de novos perfis 
de investidores na infraestrutura tornou o project finance non recourse uma urgência

um novo modelo de financiamento

tro. Além disso, fundações e fundos 
de private equity têm limitações para 
ofertar tais garantias.

Diante das restrições na oferta de ga-
rantais corporativas e da insegurança 
entre instituições financeiras em abrir 
mão delas, a Abdib decidiu articu-
lar uma solução estruturante entre 
os agentes públicos e privados para 
permitir o financiamento de empreen-
dimentos de infraestrutura com o pro-
ject finance non recourse. 

O palco para as discussões foi o Co-
mitê de Financiamento e Garantias 
da Abdib e os pilares dessa solução 
ganhou forma ao longo de diversas 
reuniões. Com o BNDES, por exem-
plo, depois de encontros em janeiro 
e fevereiro com a cúpula do BNDES, 
mais três reuniões foram realizadas 
– 30 de março, 25 de abril e 28 de 
setembro para discutir ampliação do 
mercado de capitais, emissão de de-
bêntures, hedge cambial e comparti-
lhamento de garantias. Executivos do 

Marcelo Franco (ABGF), 
à direita, foi interlocutor 
constante da Abdib para 
discussões em torno de 

propostas para hedge cambial 
e seguros para riscos não 

gerenciáveis
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Goldman Sachs trouxeram exemplos 
para a estruturação e funding para in-
fraestrutura. 

Com liderança de seguradoras, res-
seguradoras e corretoras de seguros, 
uma iniciativa foi idealizada e tem sido 
testada com financiadores e segura-
dores. A solução inclui o monitora-
mento intensivo na fase de construção 
dos projetos e apólices com garantia 
para investidores, poder concedente 
e financiadores. O pacote ainda exi-
ge mais qualidade dos estudos bem 
como uma distribuição de riscos mais 
eficiente.

Além de empresas do mercado se-
gurador, o esforço envolveu diversos 
agentes: bancos públicos e privados, 
escritórios de advocacia, BNDES, 
Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantia (ABGF), Pro-
grama de Parcerias de Investimentos 
(PPI) e os ministérios da Fazenda e do 
Planejamento. 

O clamor pela adoção do project fi-
nance non recourse recebeu resposta 
do BNDES. No dia 28 de setembro, 
Paulo Rabello de Castro, presidente 
do BNDES, explicou aos conselheiros 
da Abdib que o banco concorda em 
financiar por meio do project finance 
non recourse e que há profissionais 
envolvidos para cumprir esta diretriz.

Logo após a visita de Rabello de Cas-
tro, a Abdib promoveu novos encon-
tros entre empresários e executivos do 
BNDES, que será associado da Abdib 
a partir de 2018. Com a diretora Eliane 
Lustosa (Mercado de Capitais) dias 1 e 
30 de novembro e com os superinten-
dentes Marco Aurélio Cardoso (Crédi-
to) e Luciene Machado (Saneamento 

No Comitê de Financiamento e Garantias 
da Abdib, José Carlos Tavares (Wiz) é 

um dos articuladores de proposta para 
possibilitar o project finance non recourse 

no financiamento da infraestrutura, assunto 
tratado com Paulo Rabello de Castro, 

presidente do BNDES (acima), em debate 
na Abdib

e Transporte) no dia 
27 de outubro, a pauta 
incluiu o papel do BN-
DES na oferta de garan-
tias para debêntures de 
projetos de infraestrutura, 
etapas para a adoção do 
project finance non recour-
se e apoio do banco federal 
de fomento ao financiamento 
privado via debêntures.
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