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TENDÊNCIAS

“Nós temos o maior programa de concessão de 

ativos de infraestrutura do mundo.” 
Ministro da Infraestrutura.

Projetos do Ministério da 

Infraestrutura até 2022 - Concessões

AÉREO
Carteira do PPI: 

• 6ª rodada - 22 aeroportos qualificados: invest. 

R$ 5,0 bi – em estudos

• 7ª rodada - 19 aeroportos: invest. R$ 5,3 bi;

• Viracopos – em estudos;

• Alienação da participação da Infraero 

(Guarulhos, Brasília, Galeão e Confins) – em 

estudo.

AQUAVIÁRIO
• 2 Terminais em Santos e 1 em Paranaguá 

Carteira do PPI: 

• 8 Terminais Portuários e 2 desestatizações: 

invest. R$ 4,0 bi – em estudos

RODOVIÁRIO
Carteira do PPI:

• BR-381/262/MG/ES (672 km): invest. R$ 9,1 bi;

• BR-163/230/MT/PA (970 km): invest. R$ 1,7 bi; 

• BR-153/080/414/GO/TO (851 km): invest. 

R$ 7,4 bi; 

• BR-364/RO/MT (806 km): invest. R$ 8,0 bi – em 

estudos

• BR-153/282/470/SC e SC-412 (515 km): invest. 

R$ 8,0 bi – em estudos

• BR-116/493/RJ (711 km) – em estudos;

• BR-040/495/RJ/MG (180 km) - em estudos;

• BR-116/465/101/RJ/SP (402km) - em estudos;

• Rodovias Integradas do Paraná (4,1 mil km): 

invest. R$ 27,4 bi– em estudos;

• Estudos: 7,2 mil km de rodovias (15 trechos/13 

Estados) - invest. R$ 47,9 bi;

• Licenciamento: BR-319/AM/RO, BR-135/MA, 

BR-242/MT, BR-080/MT e BR-135/BA/MG.
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Projetos do Ministério da 

Infraestrutura até 2022 - Concessões

FERROVIÁRIO
• Ferrogrão (933 km) – em estudos;

• Fiol (Ilhéus – Caetité) - (537 km) – em estudos;

• Fico: (Água Boa – Mara Rosa) - (383 km) - em 

análise pelo TCU;

• Ferrovia Rio – Vitória - (577 km)* – em análise 

pelo TCU;

Prorrogações:

• Rumo Malha Paulista (1.989 km) – em análise 

pelo TCU;

• EFC (892 km) – em análise pelo TCU;

• EFVM (895 km) – em análise pelo TCU;

• MRS (1.686 km) – em audiência pública,

• FCA (7.215 km) – em estudos.

30+ obras públicas previstas até 

2022
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“"Eu quero privatizar todas as empresas estatais.”
Paulo Guedes, Ministro da Economia

“Nossa meta de privatização de R$ 80 bilhões praticamente foi 

atingida antes do fim do ano [de 2019]. 

As maiores [privatizações] vamos avançar no ano que vem 

[em 2020]. 

Vamos criar um fast track para as privatizações, para acelerá-las”.

Paulo Guedes, Ministro da Economia.
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PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS

+ 70 PPIs
(em 19/09/2019)
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Benefícios em 

projetos de 

infraestrutura

“Investimentos em infraestrutura são estratégicos para promover integração 

interna e a competitividade exportadora dos países, ao passo que reduz custos logísticos e facilita 

os acessos regionais e internacionais.” 

Garcia-Escribano

Com a maior abertura de mercado, infraestrutura se torna fator 

ainda mais crítico.

Mercado brasileiro possui muito potencial de crescimento econômico:
• Tamanho e o crescimento do mercado consumidor em todos os setores (população de 207 

milhões);

• Aumento do consumo de energia;

• Sistema bancário e financeiro sofisticado e resiliente;

• Democracia estabelecida e estável com instituições estabelecidas;

• Reformas previstas;

• Aberturas e novos acordos comerciais.

No entanto, o perfil de risco de um projeto de infraestrutura tende a ser muito maior do que um 

empréstimo tradicional. 

A estrutura do Project Finance se tornou chave para o sucesso de obtenção 

de financiamento para projetos de infraestrutura, pois o mesmo consiste em 

antever todas as formas de desenvolvimento do projeto desde a sua concepção até cada etapa 

futura que virá, prevendo toda sua vida e riscos possíveis.
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FINANCE

Benefícios em 

projetos de 

infraestrutura

No Project Finance, bancos comerciais, BNDES e outros participantes como construtores e 

fornecedores dividem o risco do projeto de infraestrutura com diferentes 

proporções em cada uma de suas fases (planejamento, construção e operação), juntamente com 

os acionistas do projeto. 

O Project Finance permite a previsão e antecipação de diversos riscos que podem ocorrer 

naquele projeto. Isso permite criar mecanismos contratuais específicos para 

aquele financiamento para ajudar na mitigação de riscos para as partes, por meio de:

• Covenants: ex: manter seguros mínimos, divulgar DFs auditadas, manter licenças 

ativas, não alienar parte dos ativos, limitar a distribuição de dividendos, limitar novas 

dívidas com outro credor, exigir índices de cobertura da dívida, liquidez e capital de giro 

mínimos, etc.;

• Obrigações: ex: permitem o vencimento da dívida em dados cenários, etc.

• Garantias: pacote de garantias com alto grau de execução como alienação/penhor de 

direitos de crédito, fiança bancária, cotas da SPE, etc, permitindo que se execute essas 

garantias para reduzir suas perdas.

Com a mitigação dos riscos, também há redução das 

taxas de juros cobradas, aumentando a viabilidade 

econômica do projeto.



VIABILIDADE

ECONÔMICA

Análise da viabilidade inclui um estudo do fluxo de caixa descontado 

projetado para o período do projeto de infraestrutura, 

trazido a valor presente por uma taxa de desconto.

O objetivo é "financiar um projeto que é economicamente sustentável, que em 

outras palavras quer dizer, capaz de prover o retorno sobre o capital investido exigido pelo(s) 

Sponsor(s) por meio do fluxo de caixa gerado somente pelo projeto” (Rocha e Brito)

Alguns fatores críticos para esse estudo incluem:

- Análise bem embasadas da demanda prevista;

- Análise dos custos de construção – uma das fases de maior risco;

- Análise de margens (%) médias de resultados de projetos similares (usando dados de 

mercado bem embasados), para analisar a razoabilidade dos valores projetados;

- Análise bem embasada dos investimentos (CAPEX) previstos ao longo do projeto;

- Análise da capacidade de refinanciamento (e das taxas) ao longo das fases do projeto;

- Análise dos riscos ao longo do projeto.

Importante sensibilizar: criar cenários pessimistas, realistas e 

otimistas.



Alguns fatores que reduzem a taxa de desconto:

Menor risco país em 6 anos (CDS)
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Alguns fatores que reduzem a taxa de desconto:

Taxa de juros real no menor nível 
desde o início da série em 2002
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VIABILIDADE

ECONÔMICA

Taxas de desconto menores levam a valores maiores para os 

fluxos de caixa futuros > projetos de maior valor.

• Isso torna projetos de infraestrutura mais atraentes para investidores.

A BDO oferece serviços de consultoria de:

• Project Finance

• Valuation

• M&A

• Due Diligence

• Análise de Ativos Fixos

• Governança e Compliance

• Reestruturação Financeira / Insolvência

• Cálculo de reequilíbrio econômico-financeiros em concessões

• Entre outros
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