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Ambiente Politico - Social no Brasil 

“O Brasil exibe glamurosos  projetos como a Copa do Mundo e os 

Jogos Olímpicos, mas ao mesmo tempo, falha em prover os 

serviços básicos como educação e saúde. ” Francis Fukuyama 

“ Os problemas de transporte que tornam caótica a vida nas 

cidades ...  são consequência da especulação imobiliária ... e de 

planejamento local ruim ... investimentos em saúde e educação 

levam muito tempo para obter resultados, é hora de começar 

rapidamente.”M.Castells 

 

 

 

 

 



Infraestrutura e competitividade no Brasil 

Panorama atual dos investimentos em 
infraestrutura no Brasil: 

 Investimento insuficiente para atender a demanda e 
repor sua depreciação. O estado atual da infraestrutura 
reflete, em grande parte, os altos investimentos 
realizados entre 1950-80. 

 Alto custo dos serviços de infraestrutura. Instalações 
tecnologicamente defasadas. 

 Poucos investimentos e forte demanda  => gargalos. 

 Investimento anual em infraestrutura no Brasil: 
cerca de 2% do PIB nos últimos 10 anos =>   impacto no 
crescimento e na competitividade do país. 

 

 

Coréia do Sul: 
> 8% do PIB na 

década de 1980, 
chegando a 14% 

Chile: 
5-6% do PIB 
entre 1997-

2001 

México: 
3,7% do PIB 
entre 2000-

2006 

A falta de infraestrutura 
foi considerada o 2º fator 
mais problemático para a 
realização de negócios no 

Brasil! 

Infraestrutura: o Brasil 
ocupa a posição nº 70  
(total de 144 países) 
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Brasil precisa elevar seus investimentos em 
infraestrutura: 

 Mantidas as taxas atuais de investimento haverá um hiato de 

cerca de 3% do PIB, algo como R$ 150-200 bilhões ao ano, em 

valores atuais,  na próxima década (1). 

(1) Fontes: Apresentação Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais – 
Nov/2012. Casa Civil - Presidência da República; e BF Capital Consultoria. 

Desafios na Infraestrutura 

Grandes programas de infraestrutura foram 
anunciados ao longo dos últimos 2 anos: 

 

Formação Bruta de Capital Fixo (% PIB) 

 FBCF Brasil 2008-2012: 18,8% 

Pelo Ranking de Competitividade Global 
2012, nas áreas de saúde e educação primária, 

o Brasil ocupa a posição nº 88 do total de 
144 países. 



Desafios na Infraestrutura 

O Estado não dispõe de recursos suficientes para todos os investimentos necessários. 

Segurança jurídica (evitar a judicialização) e regulação eficiente são essenciais para atrair 

investidores privados. 

  Necessidade de garantias: parceiro público deve criar sistemáticas de garantias que salvaguardam 

sua contraprestação. 

É preciso desenvolver instrumentos e institucionalidade adequada no mercado de capitais . 

O setor privado é um parceiro fundamental: Governo visa incentivar a participação do setor 

privado nos projetos de infraestrutura por meio das Parcerias Público-Privadas (PPP’s). 

PPPs oferecem claras vantagens em termos de eficiência e alavancagem de recursos públicos. 

 



Motivação para uma FIP Infra & PPP 

Motivações: 

 O Poder Público possui restrições de recursos para contratar 
Infraestrutura. 

 Principais concessões já aconteceram e os próximos projetos 
devem apresentar TIR menos atrativas. 

 Desde 2006, as PPPs vêm ganhando espaço e, gradativamente, o 
privado assume papel importante na concepção de novos 
projetos. 

 Porém, ainda há um GAP para investimentos em PPP ligados à 
Infraestrutura Social. 

 

Papel do BNDES: 

 BNDES é o maior financiador de longo prazo de 
infraestrutura, mas os recursos ainda são insuficientes 
para suprir toda a demanda. 

 

 Importância de ação do BNDES nas lacunas :  

 

 

 

 Incentivar o 
instrumento de 

PPPs 

Atuação em 
Infraestrutura 

Social 

(1) Financiamento: DesenBahia 



Panorama atual das PPPs no Brasil 

Status atual: 

PPPs: papel importante na concepção de novos projetos de infraestrutura do país. 

O fornecimento de garantias pelo parceiro público ao parceiro privado é um grande 

desafio. 

Fundos garantidores, constituídos pela  União, ainda em constituição. 

Alguns Estados com nível avançado na constituição de um pipeline e com capacidade 

de comprometimento de receitas. 

 Obtenção de funding para o projeto pelo parceiro privado também é um desafio. 

 

 



Alterações recentes na Lei de PPPs (Lei 12.766/12): 

Ampliação para 5% do limite de comprometimento da RCL(1) dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para fins de concessão de garantias e realização de transferências voluntárias pela União. 

Possibilidade de aporte de recursos públicos em favor do parceiro privado, com a aplicação de 

regime tributário diferenciado, para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis. 

Aporte de recursos poderá ocorrer antes e depois da disponibilização dos serviços, já que não se 

confunde com a contraprestação pública.  

Possibilidade do fundo garantidor prestar garantia mediante contratação de instrumentos 

disponíveis em mercado, inclusive para complementação das demais modalidades de garantia na Lei. 

 

 

 

 

 

(1) Receita Corrente Líquida 



Setores e Formas habituais de investimento 

MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
(grau de atratividade) 
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Desafio para as PPPs: garantias do Poder Público 

Fundo de natureza privada e patrimônio próprio separado. 
  

Limite de patrimônio: R$ 6 bilhões. 

1. Vinculação de receitas, 
observadas certas vedações 

2. Instituição ou utilização 
de fundos especiais 

previstos em lei 

3. Contratação de seguro-
garantia com seguradoras 

(não controladas pelo 
Poder Público) 

4. Garantias prestadas por 
fundo garantidor ou 

empresa estatal criada 
para essa finalidade 

5.Garantia de organismos 

internacionais ou instituições 
financeiras (não controladas 

pelo Poder Público)  

  Lei de PPPs prevê a criação de um Fundo 
Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP), no 
âmbito na União: 

Garantia do Poder Público ao parceiro privado: 

 A Lei de PPPs enumera 5 formas possíveis garantias :  

Novo Fundo Garantidor (FGIE) - Lei Federal 12.712/2012: 

 Objetivo: garantia de riscos (crédito, performance, 
descumprimento contratual e engenharia) relativos à 
grandes projetos de infraestrutura (PAC, programadas 
estratégicos, Copa do Mundo de Futebol, Olímpiada , 
Construção Naval Aviação)  e PPPs.  

 

 

 

 

 

  Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. 

Desafios:  

 Alinhamento do cronograma da emissão da garantia pelo 
FGIE com o cronograma do projeto Estadual ou do Distrito 
Federal.  

 Necessidade de emissão de contragarantia por tais entes 
em favor do FGIE;  

 

Fundo de natureza privada e patrimônio próprio separado.  

Limite de patrimônio: R$ 11 bilhões. 

Garantias pecuniárias nas esferas federal e  estadual (não 
contempla municípios).  



Desafio para as PPPs: garantias do Poder Público 

Comprometimento da Receita dos Estados e 
Municípios: 

 Em 2012, o governo federal ampliou o limite de 3% para 
5% da Receita Corrente Líquida (RLC) dos Estados e 
Municípios (limite tambem aplicado para PPPs) para fins 
de concessão de garantias e realização de transferências 
voluntárias pela União. 

 

Outras questões sobre as garantias do Poder 
Público: 

 Qualidade e facilidade de acesso aos ativos 

 Liquidez  e independência dos Ativos 

 Avaliação do mercado em relação ao valor dos ativos 

 Alterações no valor dos ativos ao longo do contrato 

de concessão 



Desafio para as PPPs: riscos envolvidos 
(ponto de vista do credor e do investidor) 



Características de um FIP Infra & PPP 

Construtor 
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Contrato para 
execução da obra 



Rentabilidade: 

 Cenário mais provável (opinião de especialistas do setor): 

Características de um FIP Infra & PPP 

Questões a definir: 

 Composição dos ativos (% nas fases pre e pos completion). 

 Composição de Equity e Dívida. 

 Potenciais investidores:  

 Investidores Estrangeiro (buscam rentabilidade mais 

elevada, compatível com fase pre completion ). 

 Fundos de Pensão Locais (renda fixa, compatível com 

fase pos completion). 

 Rentabilidade esperada: a depender da composição dos 

ativos (pre/pos completion) e da composição de 

Dívida/Equity. 

Desafios: 

 Garantias do Setor Público ao parceiro privado 
(contrapartida). 

 Altos riscos na fase de construção (pre completion). 

 Estruturação de garantias que o parceiro privado prestará 
aos financiadores.  

 Risco de MPIs/PMIs não serem licitadas. 

 Risco do Fundo não vencer a licitação. 

 Risco Político. 

Equity 

Dívida 

pre completion pos completion 

BR: 

Estrangeiro: 

BR: IPCA + 9% a 11% 

Estrangeiro: 10% real USD 

BR: 

Estrangeiro: 

BR: IPCA +  6% a 8% 

Estrangeiro: 10% real USD 

INVESTIDOR INVESTIDOR 

< No exterior as PPPs remuneram o 
investidor com spread acima do 
título soberano de prazo similar. 



Experiência Internacional 

Fundos exclusivos para investimentos em PPPs 

 Iniciados na década 2000 – 2010.  

Nos mercados emergentes iniciativa parte de ente público com orientação diversificada para os 
investimentos. 

País Fundo Gestor Volume (MM) Alvos Investidores 

Reino 
Unido 

UK PFI/PPP 
Equity Fund 

Mill Group GBP 700 
Escolas, clínicas, 

iluminação pública 

Fundos de Pensão 
(Newham) 

Investidores Institucionais 

Holanda 
Dutch PPP 

Infraestructure 
Fund 

Dutch 
Investment 

EUR 121 
Prédios do governo, 

quartéis, escolas, 
complexos esportivos 

BEI, Landesbank Hessen-
Thuringe, Fundos de 

Pensão 

Portugal 
Espirito Santo 

Infra Fund 
Espírito 

Santo Capital 
EUR 70 

Infra social, energia, 
rodovias 

Fundos de pensão, 
seguradoras, Family offices 

França FIDEPPP 1 e 2 Groupe BPCE EUR 380 
Instalações esportivas, 

escolas, presídios 
Instituições financeiras 

francesas privadas 

Filipinas 
Philippine 

Investment 
Alliance 

Macquaire 
Infrastr. 
Mngm 

USD 625 
PPPs, portos, aeroportos, 

saneamento 
Asian Development Bank 

(primeiro closing) 



A experiência internacional da constituição de FIPs de investimento em infraestrutura, está 

fundamentada na aplicação de Project Finance.  

  Instituições financeiras com lastro para financiamento a longo prazo e dispostas a tomar riscos 

de projetos, nas fases pre e pos completion (capital call financing também é utilizado). As 

propostas dos licitantes são analisadas pelos bancos anteriormente à entrega  aos governos 

contratantes, sendo o pacote de financiamento uma condição para aprovação.  

  Project Bonds também são utilizados, com a devida diligência realizada preliminarmente pelas 

agências de risco. 

Mercado segurador desenvolvido o suficiente para provimento de garantias na fase pre-

completion. 

  Histórico consolidado no mercado de títulos de entes subnacionais com rating, que balizam a 

rentabilidade dos projetos de PPPs, quando estes entes são os responsáveis pelos pagamentos das 

contraprestações (sem garantias adicionais). – Reforma tributária 

Aprendendo com a Experiência Internacional 



Novo Segmento de atuação no Brasil em Private Equity: InfraSocial 

Novo padrão de competição (Operador vs Construtor) nas licitações em PPPs 
com os atores do Gestor de Engenharia/ Financeiro. 

 
 
Novo padrão de Ativo Financeiro para atrair novos investidores tomadores 
de Renda Fixa: 

 
-Ativo proxy da relação risco-retorno de títulos públicos das unidades subnacionais, 
com possibilidade futura de utilização dos Royalties do Pré-Sal (75% em Educação e 
25% em Saúde). 
 

 

Principais Inovações do Produto 

Fomento do mercado de capitais – o FIP  poderá incentivar a abertura de 
capital das empresas participantes das SPEs.  



Obrigado! 

amorim@bndes.gov.br 

 
Contatos: 

mailto:amorim@bndes.gov.br

