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Financiamento e Compartilhamento de Riscos 

em Projetos de Infraestrutura



• Melhora do ambiente jurídico-institucional, com vistas a criar uma estrutura private-

to-private de financiamento sólida.

• Diversificação das fontes e modelos de funding para Projetos de Infraestrutura –

efetiva prática do crownding-in.

• Redução das taxas básicas de juros que ainda limitam o apetite dos investidores por

investimento em infraestrutura de longo prazo.

• Ratings em grau especulativo de debêntures locais de Project Finance aumentam o

spread e podem diminuir o interesse de investidores estrangeiros.

• Melhor avaliação, planejamento e cautela na execução dos Projetos poderiam, em

tese, diminuir o custo e atrair financiamento privado com maior facilidade.

• Maior interesse de Bancos locais e estrangeiros por exposição de longo prazo –

ausência de mercado secundário.

Como atrair o Investimento Privado – O DesafioComo atrair o Investimento Privado – O Desafio



• O que é Project Finance?

• Limites de responsabilidade dos sponsors do Projeto:

Modelagem de Projeto – Project FinanceModelagem de Projeto – Project Finance

Segundo a International Project Finance Association – IPFA (2010) é o financiamento de projetos

voltados à infraestrutura, indústria e serviços públicos baseados em uma estrutura financeira “non

recourse” ou “limited recourse”, onde a divida e o capital investidos no financiamento do projeto

são pagos através do fluxo de caixa gerado pelo projeto.

Non -Recourse

sócios não 

oferecem qualquer 

tipo de garantia 

durante o curso do 

Projeto

Limited-Recourse

sócios oferecem 

algum tipo de 

garantia enquanto 

durar a fase de 

construção

Full-Recourse

sócios oferecem 

amplas garantias 

durante o curso do 

Projeto



• Embora seja em tema delicado, algumas das garantias que financiadores usualmente 

esperam do governo são:

– Não haverá mudança de lei que tenha um efeito material adverso no projeto. 

– Nenhuma expropriação / nacionalização sem compensação total (incluindo, no mínimo, o 

reembolso dos empréstimos do projeto e custos relacionados). 

– Todos os consentimentos e autorizações serão concedidos à empresa do projeto para que ele 

possa completar e operar o projeto (sujeito, é claro, à empresa do projeto que cumpra suas 

obrigações no âmbito do contrato de concessão ou outro acordo apropriado).

– Regras claras de revisão de tarifas (modelo adotado no Estado de São Paulo).

– Hedge Cambial.

– Ampliação do escopo – arbitragem – análise de riscos do Poder Concedente vs. Riscos da 

Concessionária – reequilíbrio – Garantia do modelo econômico adotado no projeto. 

• Para credores/investidores externos - Princípio da não discriminação

Suporte do GovernoSuporte do Governo



• Maior compartilhamento de risco entre os diversos stakeholders envolvidos no Projeto:

Modelagem de Projeto – Gestão de RiscoModelagem de Projeto – Gestão de Risco

SPE
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Mostrar fluxo de caixa do projeto

Modelagem de Projeto – Aspectos FinanceirosModelagem de Projeto – Aspectos Financeiros

Operações Dificuldades

• Operações de Crédito

• Operações Sindicalizadas

• Fundos de Investimento em Participações –

Infraestrutura – ICVM nº 391/2003

• Títulos e Valores Mobiliários Incentivados –

Lei nº 12.431/11.

• Operações de Mezanino (Dívida + Equity)

• Capitalização em Bolsa (IPOs)

• Captação – Fundos de Pensão

• Green Bonds

• Ausência de regulação para hipóteses de

compartilhamento de garantia.

• Rigidez dos contratos de concessão, o que

impossibilita a composição de arranjos

complexos de financiamento.

• Morosidade do órgão regulator (aprovações).

• Baixa segregação patrimonial do Projeto.

• Rating em grau especulativo encarece

emissões no mercado de capitais.

• Ausência de regime jurídico-institucional

sólido.



• Penhor/Alienação Fiduciária de Ações.

• Alienação Fiduciária de Bens Móveis.

• Cessão Fiduciária de Recebíveis (o que inclui direitos emergentes).

• Cessão Fiduciária de Recebíveis em Conta Controlada do Projeto – Administração de

Contas.

• Fianças Corporativas.

• Fianças Bancárias.

• Seguros – com ou sem contra garantia – PL nº 6.814/2017 – Prevê a obrigatoriedade para 

as seguradoras fiscalizarem, auditarem e concluírem as obras / Seguro Garantia.

Modelagem de Projeto – Tipos de GarantiaModelagem de Projeto – Tipos de Garantia

Problema:

Compartilhamento de Garantias em caso de pluralidade de credores. Não 

há regramento especifico, com exceção de operações 100% lastreadas 

em Debêntures. 



• SPE (contemplando grupo) com propósito limitado de construir e operar o projeto

independente e separado dos sponsors e no qual o risco de pagamento aos credores esteja

restrito ao sucesso ou insucesso do projeto – observado o tipo de recourse contra os

sponsors.

• Um ranking sênior garantido por meio de um pacote de garantias que limite a alienação dos

principais ativos ou reduza o incentivo a terceiros (incluindo controladoras) para tentar

incluir o projeto na insolvência ou reter os principais ativos do negócio após a insolvência.

(o pacote de garantias deve incluir um título prioritário sobre substancialmente todos os

ativos e do negócio em benefício dos credores do Project Finance).

• Covenants que estabeleçam limites de dívida adicional, garantia adicional, e vendas de

ativos; requisitos mínimos de seguro; e limites de aditamentos à estrutura, incluindo fusões

e aquisições.

Modelagem de Projeto – Requisitos ContratuaisModelagem de Projeto – Requisitos Contratuais



• Covenants de gestão de caixa que inclua um mecanismo para estabelecer prioridade de

pagamentos em caixa para credores de dívida sênior após manter as operações em

andamento.

• Mecanismos de liquidez que racionem e preservem o caixa de um projeto em suporte do

crédito da dívida sênior (contas controladas).

• Mecanismos obrigacionais que impeçam a retirada de caixa do projeto, por meio de

operações intercompany (Partes Relacionadas).

• Inabilidade de se executar um cross default ou potencial aceleração da dívida enquanto o

projeto estiver cumprindo seu serviço da dívida ou obrigações de pagamento similares a

dívida.

• Mecanismos de substituição de empreiteiro chave (Epecista). Limitações à eventuais

alterações ao Contrato de Empreitada - Aditivos.

Modelagem de Projeto – Requisitos ContratuaisModelagem de Projeto – Requisitos Contratuais



• Direct Agreements/ Contratos Tripartite

• Estabelece regras para melhorar a financiabilidade do projeto através de:

� Regras para administração temporária da Concessão.

� Step-in dos financiadores e substituição da concessionária, dentre outras questões.

� Estipulação de Períodos de Suspensão.

� Veículo de Step-In – Limitação de Responsabilidade.

� Waiver de quaisquer direitos que o Poder Concedente venha a potencialmente ter em face do

projeto.

� Suspensão de pagamentos durante um período pré-determinado.

� Etc..

Modelagem de Projeto – Direct AgreementsModelagem de Projeto – Direct Agreements

Contrato Tripartite entre o agente financeiro, os Acionistas e o Estado. Visa melhor regular as hipóteses

de step-in do agente financeiro. Tal mecanismo busca dar maior legitimidade ao agente financeiro junto

ao Estado em relação às garantias dos Projetos.



• Base legal – Art. 27-A da Lei nº 8.987/95:

� Necessidade dos instrumentos de garantia refletirem o regramento do step-in.

� Eventuais problemas com a cessão de contratos.

� Eventuais problemas com o compartilhamento de garantias – conflito entre credores.

� Eventuais problemas com a consolidação da propriedade e/ou venda extrajudicial do ativo.

Modelagem de Projeto – Direct AgreementsModelagem de Projeto – Direct Agreements

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a

assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e

garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, para promover sua reestruturação

financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços.



• Equity Support Agreement – Contrato de Suporte de Acionistas.

� O ESA cria para os sócios da sociedade tomadora do financiamento uma obrigação que nenhuma

norma jurídica estabelece.

� A obrigação assumida pelos Acionistas é a de contratar, no futuro, aumento de capital social e,

como parte inerente dessa transação, aportar recursos visando integralizar as ações que serão por

eles subscritas.

� Difere da Fiança, uma vez que o compromisso assumido não diz respeito ao pagamento da dívida.

� Os waterfalls que servem de gatilho para a obrigação estão previstos no contrato, mas há hipóteses

em que tal obrigação é incluída em acordo de acionistas.

Modelagem de Projeto – Equity Support AgreementsModelagem de Projeto – Equity Support Agreements

Ao celebrar o ESA o financiador passa a ter o direito de exigir que os sócios aportem recursos adicionais

na sociedade investida, criando, assim, uma obrigação aos sócios que a lei não institui.



• Fluxograma de Execução:

Modelagem de Projeto – Equity Support AgreementsModelagem de Projeto – Equity Support Agreements



• Fundos de Pensão – Sujeição às regras do CMN – Resolução nº 3.792/09.

• Diretrizes de aplicação de recursos.

• Possibilidades:

� 25% de participação em SPE, desde que haja a possiblidade de saída do investimento, e

observados requisitos mínimos de governança.

� Debêntures de infraestrutura emitidas na forma disposta no art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de

junho de 2011, desde que possuam garantia de títulos públicos federais que representem pelo

menos trinta por cento do principal na data de vencimento dos compromissos estipulados na

escritura de emissão.

� 25% de participação em FIP – Infraestrutura, conforme ICVM 578/16.

Modelagem de Projeto – Fundos de PensãoModelagem de Projeto – Fundos de Pensão



• Adoção de nova taxa referencial para os financiamentos de longo prazo – TLP ( ref. IPCA e

NTN-B de 5 anos).

• Atuar como advisor– Apoiando no design dos Projetos de Infraestrutura e mitigando riscos

estruturais (de concepção) na fase de preparação. O BNDES possui larga experiência em

projetos de infraestrutura e, atualmente, já vem apoiando os governos federais, estaduais e

municipais nesse sentido.

• Avaliação do impacto no desenvolvimento de novos Projetos de Infraestrutura,

especialmente concessões e PPPs. Essa iniciativa poderá ajudar o governo e o mercado a

entender as prioridades e orientar novos investimento.

• Apoiar no desenvolvimento de soluções e modelos jurídico-institucionais que possam se

tornar em operações “de prateleira” no mercado. Por exemplo, a criação do mercado de

securitização imobiliária.

Modelagem de Projeto – O novo papel do BNDESModelagem de Projeto – O novo papel do BNDES



• Atuar em iniciativas de mitigação de risco, ou compartilhamento de risco, como o objetivo

de melhorar o trade-off de risco e retorno pelo investidor privado. Implementação, por

exemplo, de:

� Modelo soft law de compartilhamento de garantias.

� Operações de Mezanino (Dívida + Equity).

� Criação de Fundos Garantidores.

• Atuar como Agente Administrativo e estruturador de operações, buscando facilitar a

criação de pools de investimento e criar Finance Facilities de financiamento complexos que

contemplem várias modalidades de financiamento/investimento.

Modelagem de Projeto – O novo papel do BNDESModelagem de Projeto – O novo papel do BNDES



• Operações ainda pouco utilizadas para o financiamento private-to-private de projetos.

• Adoção do IFRS 9 por Bancos, o que dificultará a assunção de exposição de longo prazo.

• Potencial queda do apetite dos Bancos em conceder empréstimos de longo prazo, em razão

do provisionamento que será obrigatoriamente lançado como baixa no resultado, e não no

patrimônio líquido.

• Necessidade de criação modelo que permita a portabilidade da “parcela do financiamento”

de um Banco para o outro ou, ainda entre Fundos de Investimento.

• Criação do mercado secundário.

• Criação de mecanismo de compartilhamento de garantias que facilite o controle da garantia

apenas por um “agente de garantia”.

• Formas alternativas de criação do mercado – criação de uma Collateral SPE.

Modelagem de Projeto – O potencial do modelo SindicalizadoModelagem de Projeto – O potencial do modelo Sindicalizado



Conclusão
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Obrigado!
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