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Riscos  de Projetos e Fontes de Capital: como 
equacioná-los?
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Desafio 1: Estruturar bons projetos a partir das lições do passado

3

 Diagnóstico das Concessões Rodoviárias do PIL:

 Inexecuções e inconformidades verificadas nos contratos da 3ª etapa;

 Inexistência de limites e critérios para incorporação de investimentos adicionais;

 Contratos incapazes de lidar com cenários adversos;

 Elevado custo regulatório na gestão contratual em cenários adversos;

 Inexistência de regras de governança e TPR;

 Investimentos obrigatórios desvinculados da demanda;

 Tarifas básicas únicas para todo lote, ao longo de todo o prazo da concessão;

 Sinalização de viabilidade das concessões por meio de financiamento público, não pelo fluxo de 
caixa do projeto.



Desafio 1: Estruturar bons projetos a partir das lições do passado
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 Resultados do Modelo RIS e BR-364/365/GO/MG

 Concorrência efetiva nos leilões:
 Disputa entre três a cinco investidores, dentre eles Fundo de Investimentos, estrangeiro e entrantes ;
 Propostas vencedoras com deságios sobre a tarifa-teto de  40,53% e 33,14%;
 Aportes de capital próprio substanciais.

 Mecanismo de aporte adicional: 
 Objetivo principal atingido: equacionamento do funding garantido e capital próprio em risco;
 Objetivo secundário não verificado: frear descontos tarifários considerados excessivos, com potencial prejuízo ao 

financiamento ao investimento.

 Modelo RIS foi fundamental para comprometimento firme do acionista com a execução dos 
investimentos.

 Riscos: 
 estrutura de capital pouco alavancada como desafio à rentabilidade privada;
 Carteira de Projetos rodoviários demanda muito capital próprio privado; capitalização excessiva por projeto reduz o 

número de projetos viáveis;
 Modelo inovador, que ainda deverá comprovar sua eficácia.



Desafio 2: Promover investimentos em rodovias em contexto de restrição fiscal 
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Investimento Público federal em rodovias – R$ bilhões (em jun/19)

 Redução do orçamento do DNIT → Programa de 

Concessões intensivo em obras;

 Impossibilidade de modelagem de concessão com 
pagamentos por disponibilidade;

 Reposicionamento do BNDES e restrição da ancoragem 
dos projetos no financiamento público;

 Equacionamento dos riscos ao perfil dos investidores e 
financiadores;

 Tarifas devem permitir remuneração adequada ao 
capital privado investido;
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Fluxo de caixa de projeto rodoviário e riscos: Exemplo da BR-153/GO/TO
Total: R$ 7,3 bilhões
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Riscos de Projeto: Construção 

7

 Importância da definição do cronograma de investimentos em ampliação de capacidade baseado na análise de 

nível de serviço

 1º ciclo de obras alongado até 8º - 10º ano da concessão:

 Representa elevado risco de construção e afasta alguns investidores

 Risco majorado por necessidade de desapropriação e complexidades no licenciamento ambiental

 Permite ritmo adequado de execução dos investimentos e tarifas mais baixas

 Pode demandar mais garantias corporativas

 Manifestações frequentes e claras do regulador sobre ativo e passivo regulatório podem reduzir percepção de risco e exigência de garantias

 2º ciclo de obras (15º ao 20º ano):

 Não representa elevado risco de construção: empreendedor tem tempo para desenvolver projetos com profundidade, avaliar alternativas 

técnicas; 

 Preço dos insumos pode representar risco;  

 Remanejamento de Investimentos previstos para último 1/3 do contrato: antecipados para 2º ciclo ou postergados para nova concessão;
 Deve ser modelado para ser prioritariamente financiado pela geração de caixa para evitar Risco de Refinanciamento elevado;
 Acionamento por gatilho tem vantagens e desvantagens.



Riscos de Projeto: Demanda 
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 Muitos projetos “yellowfield” na carteira 

apresentam risco de demanda médio / 

elevado; 

 Tráfego pedagiado tem sido consistentemente 
inferior ao projetado 1;

 Contagens de tráfego adicionais têm ganhos 
marginais; não mitigam risco da fuga 
subestimada;

 Dificuldade de se prever se outros trechos na 
rota dos usuários serão pedagiados e em que 
nível tarifário; 

 Concorrência intermodal.  

1 Standard & Poors (2005)



Riscos de Projeto: Demanda 
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 Tratamento de riscos na BR-153/GO/TO

 Importância da escolha da localização das 

praças e tratamento das rotas de fuga na 

estruturação:

 Inclusão das BRs-080/414/GO para proteger principais 

praças  da BR-153/GO.

 Tarifa diferenciada Pista Simples - Pista Dupla:

 Pedagiamento e serviço das BRs- 080/414/GO serão 

inferiores ao da BR-153/GO.

 Análise de estresse da concorrência intermodal:

 Simulação de cenários de estresse em que Ferrovia 

Norte-Sul captura toda carga ferroviável e parcela da 

carga geral.

 Importância das Due Diligences de tráfego pelos 
financiadores.



Fluxo de caixa de projeto rodoviário e fontes de financiamento 
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BR 158/080/414/GO/TO – Capex Total: R$ 7,3 bilhões
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Fontes de Capital: Equity

11

 Capital próprio é principal fonte de recursos até pedagiamento e fechamento financeiro de longo prazo;

 Com fim do empréstimo-ponte e com modelo de capital social adicional, grupos econômicos mais robustos 

começaram a financiar a holding junto aos bancos comerciais ou por emissão de debêntures corporativas;

 Fontes de equity bastante concentradas em 3 grupos operadores; 

 Importância da calibragem do capital social mínimo exigido pelos editais;

 FIPs ainda não exploram o potencial do mercado de concessões rodoviárias;

 Necessidade de desenvolvimento de expertise interno para avaliar os riscos do setor;

 Alguns fundos veem valor no período de maiores riscos, girando a carteira no secundário posteriormente.

 Critério de leilão por maior outorga tende a consumir mais capital próprio.



Fontes de Capital: BNDES
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 Reposicionamento institucional e orientação para complementação do mercado;

 Vantagem no alongamento de prazos, permitindo maior alavancagem;

 Liberações pari passu evitam custo de carregamento;

 Alinhamento de incentivos para execução do investimento;

 Grande expertise e conhecimento setorial;

 Papel importante nas negociações e consensos entre credores;

 Desenvolvimento de metodologia para aceitação de seguro-garantia:

 Seguradoras devem desenvolver expertise para análise de riscos e desempenhar papel efetivo na 

equação risco-retorno dos projetos.

 Desenvolvimento do produto BNDES Fianças para garantir emissões de debêntures.



Fontes de Capital: Debêntures Incentivadas
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% de Emissões de Debêntures em Projetos de 
Infraestrutura – 2012 a 09/2019 (por setor)

Fonte: Boletim Informativo de Debêntures Incentivadas – 09/19 – SPE/ME



Fontes de Capital: Debêntures incentivadas
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 Fluxo de pagamentos pode ser customizado, mas investidor prefere fluxo bem comportado;

 Investidor extremamente sensível a risco de demanda e construção;

 Prazos mais curtos que financiamento BNDES impõem risco de refinanciamento;

 Podem ser combinados com mini-perms bancários, que entram no período de maior risco, mas apresentam 

restrição de prazo;

 Gestão contratual complexa exige investidor minimamente qualificado;

 Quando yields são mais elevados e riscos controlados, é capaz de atrair investidor estrangeiro e institucional, 

mesmo no período pré-completion – Caso Entrevias;

 Discussões da reforma da Lei 12.431 de Debêntures Incentivadas.



Fontes de Capital: Financiamento em moeda estrangeira
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 Enorme liquidez internacional como oportunidade para competição por taxas com o mercado doméstico;

 Players internacionais têm banco de relacionamento longo e podem obter melhores condições;

 Descasamento de moeda com as receitas usualmente em reais impões necessidade de hedge cambial;

 Projeto de lei para facilitar financiamento em moeda estrangeira em setores que possam contar com hedge 

natural; 

 Projetos rodoviários precisam de hedge financeiro ou solução contratual nos documentos da concessão;

 Reduz o risco de refinanciamento em situações de estresse macroeconômico.



Novo Modelo de Concessão Rodoviária
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 Critério de Julgamento de Leilão: modelo híbrido;

 Governança e Partes Relacionadas;

 Revisões Contratuais e Procedimentos Regulatórios;

 Acreditação de Projetos e Certificador Independente para Obras e Serviços;

 Cronograma de Investimentos, gatilhos e financiabilidade dos projetos;

 Tarifa Dinâmica (tarifa diferenciada entre Pista Simples e Pista Dupla);

 Mecanismo Contratual de Proteção Cambial ao financiamento;

 Resolução de Controvérsias (Dispute Board e Arbitragem);

 Extinção Antecipada e Cálculo de Indenização;

 Acordo Tripartite (Poder Concedente, Concessionária e Financiador);

 Matriz de Riscos (ex: riscos socioambientais);



Conclusões
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 Portfolio de projetos robusto exige esforço de composição que agregue diversos bolsos disponíveis;

 Estruturação Financeira de projetos de infraestrutura depende de uma profunda análise de condições do mercado

→ Necessidade de Market Sounding e Roadshows;

 Características setoriais do projeto e dos fluxos de caixa são determinantes para atração de capital privado;

 Governo deve realinhar com frequência sua atuação por meio de bancos públicos e instrumentos incentivados;

 Projetos estruturados dependem de mercado estruturado, com expertise para análise de riscos de projeto:

 Fundos de pensão, seguradoras, gerenciadores independentes de projeto e agências de rating devem se 

integrar ativamente ao mercado de infraestrutura
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