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DISCLAIMER

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de cobertura de garantias e estratégias futuras sobre o

Fundo Garantidor de Infraestrutura e a ABGF. Embora essas referências e

declarações reflitam condições que estão sendo discutidas com intervenientes, não

podemos assegurar a precisão destas informações, por conta de mudanças não

capturadas e condições finais diferentes daquelas aqui apresentadas..
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�ABGF – Legislação e Objeto

�FGIE – Principais Características 

Agenda



ABGF – Legislação e Objeto

1 – A ABGF

Breve histórico 

Lei 12.712, de 30 de agosto de 2012,
entre outros atos, autoriza a criação
da ABGF;

Decreto 7.976, de 1º de abril de 2013,
constitui a ABGF com capital de R$ 50

Principais características
Criação de fundo garantidor, que terá a
participação da União, no limite total de
R$ 11 bilhões;

Lei 12.712, Art.38 §1º – A ABGF
deixará de conceder garantias contra
riscos que encontrem plena cobertura

constitui a ABGF com capital de R$ 50
milhões;

A ABGF é fundada em 27 de agosto
de 2013 com a realização da sua
Assembleia Geral de Acionistas.

riscos que encontrem plena cobertura
no mercado de seguros privados a
taxas e condições compatíveis com as
praticadas pela ABGF, ressalvada a
prerrogativa de recusa de casos
individuais pelo mercado.

Missão
Contribuir para o dinamismo das exportações brasileiras, para o financiamento de
projetos de infraestrutura, para a oferta de garantias e para a gestão de fundos
garantidores oficiais no Brasil, complementando a atuação do mercado.



ABGF – Legislação e Objeto

ABGF

2 - Atuação da ABGF

Prestação de 

Serviços

FGIE

(Infraestrutura)

Prestação de 

Garantias

Crédito 

Habitacional

Empréstimo de 

Capital de Giro e 

Investimentos

MPME

Investimentos de 

MPME , Emp. 

Individuais e 

Caminhoneiros

Prestação de 

Serviços

FGE

(Exportação)



FGIE – Principais Características

O FGIE

Conceito

Fundo de natureza privada

Principais características

O valor máximo, ponderado pelo
risco, a ser garantido pelo FGIE será
limitado a 5 vezes o montante dos
recursos que constituem o seu

Patrimônio próprio separado do
patrimônio dos cotistas e da ABGF recursos que constituem o seu

patrimônio líquido

O Fundo somente poderá oferecer
cobertura de forma direta, quando
não houver aceitação, total ou
parcial, dos riscos pelas sociedades
seguradoras e resseguradoras

Não contará com qualquer tipo de
garantia ou aval por parte do Poder
Público e responderá por suas
obrigações até o limite do seu
patrimônio

patrimônio dos cotistas e da ABGF

Sujeito a direitos e obrigações
próprias até o limite do seu
patrimônio

Obrigatoriedade de Edital ou Licitação
para comprovação da não existência
de interessados no mercado



Garantia Direta  Garantia Direta  

a) Crédito

b) Performance

c) Descumprimento de 
obrigações contratuais

5 – Tipos de Cobertura (garantia) pelo FGIE 

Garantia Indireta*Garantia Indireta*

a) Crédito

b) Performance

c) Descumprimento de 
obrigações contratuais

FGIE – Principais Características

obrigações contratuais

d) Engenharia

ou Subordinada

Inscrição na 
Dívida Principal 
ou Subordinada

obrigações contratuais

d) Engenharia

ou Suplementar

* Seguro 
Complementar 

ou Suplementar

Mercado segurador 

deve reter, no mínimo, 

20% do risco



Projetos de 
Construção Naval

��

GARANTIA  

Operações do Setor 
de Aviação Civil no 

País

��
PAC - Em Projetos de Infraestrutura 
de grande vulto ou definidos por ato 

do Poder Executivo

��

4 – Objeto de Garantia do FGIE – Tipos de Operações

FGIE – Principais Características

��

Programas estratégicos ligados a 
infraestrutura definidos por ato 

do Poder Executivo

��

Projetos  na 
Modalidade PPP da 

União, Estados e 
DF

GARANTIA  
do FGIE

Riscos relacionados aos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e 

demais eventos conexos

��



Perfil de Atuação do FGIE

►Proporcionar maior atratividade aos projetos de
concessões de infraestrutura

►Disponibilizar garantias de forma a desonerar os

FGIE – Principais Características

►Disponibilizar garantias de forma a desonerar os
balanços dos sponsors

►Garantir operações em áreas de grande interesse
econômico e social

►Elevar os investimentos e contribuir com a
conclusão de projetos do PIL, PAC e PPP.



OBRIGADO


