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RESUMO 

 

 

 

 

Existe no Brasil uma dificuldade para se conseguir financiamento para um projeto de infraestrutura 

junto a bancos comerciais. Essa dificuldade está relacionada a fatores micro, como o 

desconhecimento de investidores sobre os processos de análise de projeto e risco em um banco 

brasileiro, até a fatores macro, relacionados à conjuntura econômica brasileira e setorial de 

infraestrutura. Cada banco possui um modelo de análise de crédito e risco particular para decidir 

se concede ou não um financiamento. Dado o grande volume de recursos que é necessário para se 

fazer uma obra de infraestrutura, sem o financiamento bancário, além de incentivos do governo, 

investidores não enxergam viabilidade e retorno suficientes para fazer esse investimento. Como 

forma de diminuir e diluir o risco entre bancos, investidores e outras contrapartes envolvidas em 

um projeto de infraestrutura, tende-se a adotar mundialmente a estrutura do Project Finance, que 

se tornou chave também no Brasil para se obter sucesso de financiamento junto ao BNDES e a 

bancos comerciais. O papel do BNDES é fundamental na estrutura de financiamento no Brasil, 

uma vez que este concede empréstimos a juros subsidiados, reduzindo o custo de capital médio 

ponderado (WACC) dos projetos, fator decisivo para torná-los atrativos à investidores. O Project 

Finance é importante não só por diluir os riscos entre as partes, mas principalmente por esta 

estrutura permitir aos bancos preverem e anteciparem diversos riscos que podem ocorrer naquele 

projeto. Esse maior conhecimento os permite criar mecanismos contratuais específicos para aquele 

financiamento e os protege desses riscos prováveis. Covenants, obrigações e garantias podem, 

então, se tornar um dos principais pontos de discussão entre os Sponsors e Lenders processo de 

estruturação de um financiamento, ponto este que será estudado neste trabalho por meio de dois 

estudos de caso reais de financiamento a portos marítimos em um banco brasileiro. 
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Análise de risco bancário; Covenants; Pacote de garantias; papel do BNDES; bancos comerciais; 

financiamento à infraestrutura. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

In Brazil, there is a difficulty to get financing from commercial banks for an infrastructure project. 

This difficulty can be related to micro factors such as investor ignorance about the process of credit 

analysis and risk measurement in a Brazilian bank to macro factors related to Brazilian economy 

and infrastructure sector environments. Each bank has its own credit analysis model and credit risk 

model to decide whether to grant or not a loan. Given the large volume of resources that is necessary 

to make an infrastructure project, without a bank financing, and also government incentives, 

investors do not see enough viability and return to make this investment. In order to reduce and to 

spread the project risk among banks, investors and other counterparties involved in an 

infrastructure project the Project Finance is the most used structure worldwide. It has also become 

essential in Brazil to succeed getting a financing from BNDES and commercial banks. The role of 

BNDES is fundamental in the financing structure of a Project Finance in Brazil once it grants loans 

at subsidized interest rates, reducing the Weighted Average Cost of Capital (WACC) of the 

projects, a crucial factor to make them attractive to investors. The Project Finance is important not 

only to spread risk between the parties but mainly for enabling banks to predict and anticipate 

various risks that may occur in that project. This increased knowledge allows them to create 

specific contractual arrangements in the financing documents to protect them from those likely 

risks. Covenants, obligations and collateral may then become one of the main points of discussion 

between the Sponsors and Lenders to make a financing possible. This will be the main issue studied 

along this work through two real case studies of seaports’ financing in a Brazilian bank. 

  

Keywords: Bank financing in Brazil; Brazilian Infrastructure Sector; Project Finance in Brazil; 

Banking Credit Analysis; Credit risk analysis in Brazil; Covenants; Security Package/Collateral; 

role of BNDES; Commercial banking; Infrastructure financing in Brazil. 

 

 

  



 

 

PREFÁCIO 

 

 

A ideia desse trabalho surgiu de um questionamento que sempre me fazia em meu ambiente 

de trabalho. Como funcionário de uma instituição financeira privada e responsável pela 

estruturação financeira de dívida a grandes empresas, muitas vezes me deparei com a falta de 

apetite dessas instituições para certos tipos de empréstimos que poderiam ter um efeito positivo 

para a economia brasileira, em especial, se tratando de financiamentos à infraestrutura. 

Durante o período de estudo do mestrado, tive a oportunidade fazer intercâmbio na 

Universidade de St. Gallen, na Suíça, uma das mais conceituadas universidades para estudos sobre 

o mercado bancário. Nesse período, fiz estudos aprofundados sobre gerenciamento de instituições 

financeiras, matéria na qual pude compreender as dificuldades que os bancos têm de emprestar 

dinheiro no longo prazo por terem majoritariamente fontes de captação de recursos de curto prazo. 

Fazer o casamento dos prazos entre passivos e ativos é uma função custosa para os bancos devido 

às operações de tesouraria que isso envolve. No entanto, na Europa, mesmo com essa 

complexidade, é comum bancos comerciais financiarem a infraestrutura com empréstimo de longo 

prazo, especialmente em estruturas conhecidas como Project Finance. 

Conhecendo, através do meu trabalho e pelas características do país, que poucos 

empréstimos de longo prazo eram concedidos diretamente por bancos comerciais, me aprofundei 

em estudos sobre os motivos que levavam a esse desestímulo no Brasil e sobre a estrutura de 

financiamento de Project Finance nacional. Como mostrará o trabalho, os motivos vão além da 

mera falta de balanço dos bancos para tomar e balancear esse risco. São principalmente condições 

estruturais do país e riscos institucionais, de mercado e legais, por exemplo, que impactam nessa 

matéria.  

Entendendo esses riscos e avaliando projetos recentes que alguns bancos nacionais 

aceitaram tomar o risco de longo prazo do seu financiamento, escolhi nessa dissertação mostrar 

como os bancos analisaram esses projetos em matéria de crédito e quais foram os principais fatores 

para tomarem a decisão da concessão do dinheiro. Dessa forma, acredito que o trabalho poderá 

mostrar a investidores pontos relevantes que eles devem levar em consideração ao negociar com 

bancos de modo a terem mais sucessos de obterem o ‘bankability’ do projeto.  



 

 

Conseguir mitigar os riscos verificados pelos bancos também possui um fator positivo de 

afetar diretamente o custo da operação, uma vez que os spreads praticados pelo banco estão 

relacionados com a classificação de risco que eles atribuirão, em suas análises, para aqueles 

empréstimos. Ter predisposição a aceitar algumas obrigações e covenants contratuais, que têm se 

tornado comum em operações do tipo no Brasil, é fundamental para se negociar com os bancos 

comerciais e BNDES. 

Em todos os governos recentes do Brasil, a infraestrutura e o investimento nela sempre foi 

incentivada e considerada um dos principais vetores de crescimento. Porém, o papel de financiá-la 

no Brasil sempre esteve mais atrelado ao BNDES do que aos bancos comerciais. É compreensível 

que, dado o nível de juros CDI que indexa os empréstimos bancários no Brasil, poucos projetos 

teriam viabilidade financeira, motivo pelo qual os empréstimos com taxas subsidiadas foram 

estabelecidos via BNDES. No entanto, nos últimos anos, o papel desta instituição vem sendo 

revisto e o governo tem buscado atribuir parte da função do financiamento à infraestrutura aos 

bancos privados.  

Projetos de infraestrutura, como será visto ao longo deste trabalho, envolvem estruturas de 

financiamento de longo prazo, grandes valores, e alto risco. Quanto ao risco, foi exatamente nesse 

ponto uma das grandes alterações do papel do BNDES nos últimos anos, passando aos bancos 

privados a exposição ao risco durante a fase de obra. A complexidade e fatores envolvidos 

necessários para concluir a obra de um projeto desse tipo sempre envolve alta exposição ao risco 

de construção a quem financia.  

Com a promessa de que o BNDES assumiria parte do risco/financiamento do projeto após 

o período de construção, através de um evento chamado no setor de completion técnico da obra, os 

bancos comerciais passaram a assumir esse risco em apenas alguns projetos, por meio da estrutura 

do empréstimo ponte. O financiamento tinha esse nome, pois pressupunha-se que ele era um meio 

transitório de empréstimo até a entrada, ou ‘take-out’, do BNDES. Em alguns outros projetos em 

que os bancos comerciais não assumiram o risco, o BNDES acabou fazendo esse empréstimo ponte, 

porém coberto, na totalidade ou parcialmente, por uma garantia financeira dos bancos. Nessas 

estruturas, já havia um compromisso firme do BNDES na estrutura, que faria o take-out dessas 

dívidas, alongando-as para o longo prazo. 

Independente desse compromisso de entrada do BNDES, ao se assumir o risco do 

financiamento no período de construção, os bancos comerciais estavam indiretamente assumindo 



 

 

o risco de ter que financiar o longo prazo desses projetos, como ocorreu nos casos que serão 

estudados nesse trabalho. Desde o período do bridge loan, os bancos envolvidos nesse 

financiamento, ao se garantirem na presença do BNDES como um ‘quase’ garantidor do 

desembolso do financiamento de longo prazo, focaram na análise inicial para concessão dessa 

dívida quase como um Corporate Finance padrão. Em muitos casos, eles não trataram de analisar 

desde o início o financiamento do projeto como uma dívida de longo prazo, um erro de análise de 

crédito que os bancos compreenderam e acertaram em análises subsequentes. 

Para essa dívida de longo prazo, provou-se, ao longo da última década, ser o Project 

Finance a estrutura mais adequada para o financiamento à infraestrutura no Brasil, assim como 

ocorre em outros países no exterior. Nela, os bancos comerciais e o BNDES dividem o risco do 

projeto de infraestrutura com diferentes proporções em cada uma de suas fases, juntamente com os 

acionistas do projeto, como também com outros participantes da estrutura de Project Finance, 

como os construtores e fornecedores. 

No entanto, com a retração dos financiamentos do BNDES, os bancos comerciais passaram 

a ficar cada vez mais expostos a maiores proporções de risco, levando-os muitas vezes a não 

financiar essas obras, por poderem alocar seu capital com maior retorno em operações de menores 

riscos, ou, ainda, criarem mecanismos de proteção de risco no contrato. Seguindo na segunda 

opção, passou-se a ficar cada vez mais difícil chegar a condições satisfatórias para que investidores 

investissem nesses projetos, pois, além desses mecanismos serem nocivos aos seus interesses, 

também tornavam os incentivos a alocar dinheiro àqueles projetos menores. O trabalho focará 

principalmente em mostrar como é feita a identificação e mitigação de risco durante o processo de 

concessão de um financiamento bancário, que vai desde a análise deste pela área de crédito do 

banco até a discussão do contrato de financiamento. Serão utilizados dois Project Finance nos 

quais trabalhei na estruturação do financiamento e na criação dos covenants e obrigações para 

redução dos riscos do financiamento. Por serem questões aqui tratadas delicadas e para proteção 

das informações e partes dos projetos (embora os contratos de financiamento sejam públicos), optei 

por manter os nomes das empresas, acionistas e dos bancos financiadores em sigilo.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Conforme será estudado brevemente ao longo desse trabalho, existe no Brasil uma 

importante lacuna (ou “gap”) de desenvolvimento de infraestrutura que leva a uma série de perdas 

para a economia nacional. A falta de investimentos nesse setor está relacionada tanto com a 

promoção, pelo governo, de mecanismos para atrair e estimular o apetite de investidores nacionais 

e internacionais como pelas dificuldades de se viabilizar o financiamento bancário a uma obra de 

infraestrutura.  

Quando o governo divulga projetos e cria certos incentivos para investimento em 

concessões, encontrar a estrutura e custo de financiamento ideal se torna um dos principais 

problemas para aqueles dispostos em investir. Com a taxa de juros a níveis elevados, é preciso 

buscar o BNDES para obter taxas subsidiadas que tornem o retorno sobre o capital investido no 

projeto adequado ao perfil de risco e tempo de retorno.  

Todavia, o papel do BNDES como principal financiador do setor de infraestrutura tem 

mudado e, cada vez mais, esta instituição tem requerido dividir o financiamento total com um 

banco comercial, ou utilizá-lo como repassadores do seu funding subsidiado, deixando todo o risco 

do financiamento com este. Outra alternativa também utilizada pela instituição é conceder o 

empréstimo subsidiado garantido parcial ou integralmente por bancos comerciais através de uma 

fiança bancária. O problema é que todas essas alternativas que envolvem bancos comerciais geram 

custos adicionais para o financiamento, dada a remuneração requerida por eles, que não têm 

capacidade de emprestar a taxas subsidiadas. 

O problema do aumento do custo se agrava ainda mais quando se analisa o perfil de risco 

de um projeto de infraestrutura, muito maior do que um empréstimo tradicional devido aos vários 

riscos mensuráveis e não mensuráveis envolvidos especialmente  durante o período de construção. 

Quanto maior o custo financeiro do financiamento, mais difícil fica para investidores chegarem a 

uma expectativa de retorno razoável que justifique seu investimento naquele projeto, ainda mais, 

por exemplo, porque o governo limita uma série de fatores de ganho e retorno na licitação da 

concessão. 

Embora o maior perfil de risco leve a custos financeiros mais elevados, como será mostrado 

brevemente ao longo do trabalho, existem meios de diminuir a percepção e classificação do grau 
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desse risco junto às instituições financeiras. Durante a estruturação de um financiamento para um 

projeto na estrutura de Project Finance, considerada, neste trabalho,- a principal estrutura para se 

financiar infraestrutura, os bancos procuram criar mecanismos que geram obrigações financeiras e 

não financeiras com intuito de reduzir o risco potencial de perda nesse empréstimo. São esses 

mecanismos um pacote de garantias com alto grau de execução em conjunto com cláusulas com 

Covenants e obrigações que permitem o vencimento da dívida em dados cenários, permitindo que 

se execute essas garantias para reduzir suas perdas.  

A dificuldade na formulação desses mecanismos está em que eles são muitas vezes 

prejudiciais aos interesses dos acionistas. No entanto, este é um custo que os bancos têm exigido 

cada vez mais como condição para emprestar dinheiro a projetos com um custo financeiro menor. 

Compreender seus conceitos e as razões pelas quais os bancos os utilizam pode facilitar a decisão 

de investidores sobre investir ou não em um projeto no país, sabendo que estes terão que fazer 

certas concessões para ter sucesso na aprovação de um financiamento junto a bancos. 

 

 

1.1 Dimensão do problema 

 

 

1.1.1 Pergunta de Pesquisa 

 

 

Quais mecanismos são importantes para viabilizar a concessão de um financiamento 

bancário em um Project Finance? 

 

 

1.1.2 Objetivo Geral 

 

 

Estudar o processo que torna viável para um banco comercial brasileiro conceder 

financiamento a Project Finance de portos marítimos a partir de dois estudos de caso. 
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1.1.3 Objetivos Específicos 

 

 

 Entender as fontes de financiamento, fases e riscos que envolvem projetos para o 

setor de infraestrutura por meio de uma síntese de uma análise setorial, dados esses 

que são de fundamental importância no processo de análise e concessão de crédito 

 Compreender os motivos que levam o Project Finance a ser a melhor estrutura para 

se obter financiamento para um projeto de infraestrutura; 

 Mostrar como um banco brasileiro analisa o financiamento de um porto, 

identificando quais fatores são fundamentais na tomada de decisão para fornecer um 

crédito ou não para um Project Finance; 

 Estudar mecanismos como garantias, Covenants e obrigações utilizados nos 

financiamentos bancários dos estudos de caso do Porto Alpha e Gama, e como eles 

foram utilizados para mitigar riscos percebidos pelos bancos. 

 

1.1.4 Hipóteses  

 Os mecanismos reduziram a percepção de risco dos bancos e somaram 

positivamente para concessão do financiamento. 

 O modelo financeiro de um projeto por si só não é suficiente para garantir a 

concessão de um financiamento. 

 Covenants e obrigações que podem ser inseridos em um contrato de financiamento 

têm um papel importante no processo de estruturação da dívida  

 

 

 

 

 

1.2 Justificativa 
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Estudar os meios que tornam viável um financiamento à infraestrutura tem enorme 

relevância, dado os aspectos e importância econômica que esse setor influi sobre um país. O déficit 

de investimentos nesse setor e a perda de crescimento potencial que este gera têm sido 

abrangentemente discutidos no mundo. Entender isto é peça chave para se responder ao porquê de 

se estudar nesse trabalho sobre financiamento à infraestrutura. 

Refletindo uma análise das reuniões do G20, grupo que engloba 20 das maiores economias 

do mundo, Ehlers (2014) constatou haver uma necessidade de investimento adicional de cerca de 

US$ 1 trilhão em infraestrutura até 2020 para atender às necessidades de investimento desses países 

garantindo crescimento sustentável. Como parte das economias consideradas como em 

desenvolvimento, o Brasil se destaca como um dos países onde a deficiência de investimentos nesse 

setor é relevante.  

A reversão desse quadro pode gerar um enorme potencial de crescimento. No entanto, 

embora o potencial, há uma razão para que essa deficiência exista, que está tanto em problemas 

estruturais e institucionais como em questões relacionadas a dificuldades de adequar as fontes de 

financiamento de obras nesse setor. O papel do BNDES no financiamento e a diminuição dos custos 

financeiros dos bancos comerciais, atrelado ao CDI e SELIC, são peças chaves nessa discussão.         

Infraestrutura tem um papel essencial para a economia dos países e seu desenvolvimento é 

importante para garantir a sustentabilidade e crescimento econômico a longo prazo, podendo gerar 

altos custos sociais e econômicos se não desenvolvida de forma adequada. Desenvolver 

infraestrutura, conforme constata a OECD (2015), requer usualmente grandes montantes de 

recursos (milhões a bilhões de reais) e envolve operações complexas para tirar os projetos do papel. 

Isto ocorre porque os projetos precisam gerar retorno adequado aos investidores, sejam eles 

públicos ou privados, cumprir condições impostas por bancos e fornecedores, e atender a uma das 

principais funções pelo qual eles são criados: a sociedade.  

Projetos nessa área se referem a construções em segmentos que afetam diretamente o bem 

social, como os de energia, transporte (rodoviário, aquaviário, aéreo e portuário), 

telecomunicações, sanitário, dentre outros. Tais projetos estão, dessa forma, associados a grandes 

obras que requerem altos volumes de financiamento tanto bancário como de investidores privados, 

que, junto com o governo, são identificados por Brealey, Cooper e Habib (1996) como seus 

principais atores promovedores. É comum os governos serem um dos principais atores desses 

processos, pois eles possuem capacidade de promover políticas e subsídios para reduzir riscos e 
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exposição a perdas nesses projetos, além de serem os responsáveis por promover a atração do 

capital privado que é fundamental para financiar essas obras (OECD, 2015). Essa promoção passa 

por combater os fatores que tiram a atração de investimento desse setor privado, principalmente o 

estrangeiro.  

Conforme constatado por Ehlers (2014), pelo fato de o setor bancário e de fundo de 

investimentos público e privado nem sempre estarem em estágios desenvolvidos em países em 

desenvolvimento ou não terem ainda o volume de recursos necessários para suportá-los, o reforço 

de capital estrangeiro, onde está o maior montante de liquidez para investimentos em longo prazo, 

pode ter papel fundamental para o financiamento de infraestrutura. No momento, o modelo de 

concentração dos investimentos nessa área em grandes empresas nacionais está tendo que ser 

revisto, em especial devido ao fato de que as empreiteiras estarem envolvidas em escândalos de 

corrupção1 e não possuem mais a liquidez e credibilidade para suportar esses projetos. Portanto, 

atrair investidor externo é essencial para o governo. 

Considerando o estudo sobre investimento estrangeiro direto desenvolvido pela UNCTAD 

(2015), o Brasil evoluiu entre 2003 a 2014 como polo receptor dos recursos de investidores 

estrangeiros, saltando da 15ª para a 5ª posição no ranking de país com maior volume de IED. 

Embora com a recente crise que levou o país a um crescimento negativo do PIB desde 2014, o 

Brasil continuou dentro do grupo dos chamados países emergentes, definido por Wirz (2009) como 

aqueles países que, baseados em uma maior velocidade e potencial para crescer, estão em rápido 

processo de industrialização e crescimento.  

As economias emergentes passaram a ganhar ainda mais destaque no cenário internacional 

a partir de 2003, momento em que o Goldman Sachs lançou o relatório Goldman Sachs Global 

Economics Paper n.99, cunhando o termo BRICs para descrever quatro países que poderiam se 

tornar uma força econômica mundial mais forte que o G6 dentro de 40 anos. Esse foi um dos 

momentos que colocou o Brasil como um dos principais países para investidores privados buscando 

um mercado com potencial de crescimento (FLEURY, A. e FLEURY, M. T. L, 2012).  

Isso se refletiu no forte crescimento do PIB da economia brasileira entre 2005 e 2013, com 

exceção do ano da crise econômica mundial, 2009, conforme mostra a figura 1. Também como 

reflexo, o PIB per capita saltou de US$ 7.600 em 2003 a US$ 12.100 em 2014 (figura 2). A bolsa 

                                                 
1 Desde 2014 as empreiteiras brasileiras vêm sendo investigadas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério 

Público federal em função de esquemas de pagamento de propina para órgãos públicos, políticos e partidos políticos. 

Essa operação de investigação foi nomeada como operação Lava-Jato.  
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brasileira IBOVESPA subiu de 11,2 mil pontos em 2002 a 50 mil em 2014. As exportações e 

importações saíram da casa de volume US$ 50 bilhões cada em 2002 para acima de US$ 200 

bilhões em 2014 (figura 3). No geral, a economia brasileira nesse período teve um desempenho 

positivo, capitaneada principalmente pela entrada de recursos dos investidores estrangeiros. Isto 

mostra a importância desse tipo de capital. 

 

 

 

Figura 1 - Evolução do PIB 2003-2013 e Posição da Economia Brasileira no Ranking Mundial de 

PIBs 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do World Bank (2015)2   

 

                                                 
2 Disponível em: < http://data.worldbank.org/country/brazil/portuguese>: Acesso em: 29 out. 2015 
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Figura 2: Evolução PIB per capita 2002-2013 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do World Bank (2015) 

 

 

 

Figura 3: Evolução das Exportações Brasileiras (US$ bilhões) 
Fonte: Canuto, Fleischhaker, Schellekens, 2015, p. 3 
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Aproveitando o aumento do fluxo de IED para investimentos na sua economia, o governo 

brasileiro utilizou desse momento para lançar uma série de planos para tentar direcionar esses 

recursos a investimentos em um dos principais problemas crônicos do país, a infraestrutura. Ao 

longo de 2007 a 2015, quatro grandes planos, os PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) 

1, PAC 2, PIL (Plano de Investimento em Logística) 1 e PIL 2, foram lançados para tentar diminuir 

a defasagem nesses investimentos, que, no início de 2003, chegou a um dos seus valores mínimos 

na história de aprox. 1,7% do PIB, levando essa relação investimentos/PIB a 2,7%, um volume 

maior em 2013, ainda mais se considerando o grande crescimento do PIB no período, porém ainda 

insuficiente para fazer frente às necessidades do país. Segundo estudos da McKinsey3 divulgados 

pela revista Exame, estima-se que a relação ideal para diminuir a atual defasagem e colocar o Brasil 

em rota de desenvolvimento de infraestrutura é entre 5 e 5,5% durante alguns anos consecutivos, 

e, abaixo desse valor, o Brasil estaria em um movimento de desinvestimento em infraestrutura. 

A infraestrutura então, mesmo com todo esse aumento de investimentos, se tornou um 

problema crônico para a economia brasileira, uma vez que, por uma série de motivos, os 

investimentos não alcançaram o volume necessário para mitigar o problema. Um dos motivos é 

que o governo não conseguiu atrair capital estrangeiro suficiente para investimentos na economia; 

outro, ainda, é que os bancos não demonstraram interesse para assumir o risco de financiamento 

dos projetos. Trata-se de uma relação cíclica com o interesse do investidor: se um não entra, o outro 

também não, e vice-versa. O banco tem papel fundamental na decisão de investimento do capital 

privado, pois sua participação faz parte do processo de tornar o projeto economicamente viável, 

também conhecido como o ‘bankability’ do projeto. 

Junto ao investidor privado, a fonte tradicional de financiamento à infraestrutura, de acordo 

com Chong e Poole (2013), é o bancário, especialmente de sindicato de bancos. Para que esses 

financiamentos ocorram, segundo a OECD (2015), há um reconhecimento entre as organizações 

internacionais da importância de se reconhecer os riscos ligados a investir e financiar infraestrutura. 

Sem uma boa análise e conhecimento dos riscos durante todas as fases do projeto, poucos 

investidores e bancos aceitam financiar uma obra. 

Na visão dos bancos, obras de infraestrutura são financiamentos de alto risco, por se estar 

incorrendo geralmente a maior parte do risco da obra e do desempenho financeira pós-obra. 

Financiar projetos não é financiar um ativo com fluxo de caixa definido. Estes são promessas de 

                                                 
3 NEDER, 2014 
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fluxos de caixas já que, muitas vezes, ativos ainda não existentes. A dimensão das obras e do 

envolvimento de governo também afeta diretamente os incentivos dessas instituições de assumirem 

esse tipo de risco, principalmente considerando a média de exposição que elas possuem: de 60 a 

80% (BREALEY; COOPER; HABIB, 1996; GATTI, 2008) de financiamento do valor total 

investido naquele projeto. 

Como forma de diminuir e distribuir riscos associados ao desenvolvimento de um projeto, 

a alternativa do Project Finance tem sido adotada como a estrutura de engenharia financeira ideal 

para desenvolver projetos de infraestrutura. Por meio dessa estrutura, administradores têm obtido 

sucesso em diminuir os riscos associados aos projetos, distribuindo-os entre todas as partes 

envolvidas durante toda a vida econômica daquele empreendimento, seja entre fornecedores, 

clientes, acionistas, financiadores, construtores, dentre outros. Nessa empreitada, os contratos 

desempenham um papel fundamental e é por meio deles que bancos conseguem criar garantias e 

mecanismos para mitigar o seu risco de crédito, protegendo seu capital durante todas as fases do 

Project Finance. 

À luz de Kasznar (2001:7),  

O Project Finance corresponde a uma forma mais moderna e bem elaborada de 

se trabalhar o financiamento de um negócio, de sorte a assegurar-lhe mais chance 

de sucesso e desenvolvê-lo de forma bem pensada e racional. [...] desafia o 

empresário, seus sócios e seus executivos a mostrarem um projeto financiável, 

rentável e juridicamente sólido, que se garanta e não venha a espatifar-se por falta 

de recursos, má administração, desenvolvimento das leis e acordos contratuais e 

fatores econômico-administrativos e legais afins. 

 

A capacidade de inovação em um Project Finance é grande. Como classifica Bonomi e 

Malvessi (2004), a cada novo negócio são criados novos 'remédios' por advogados com o fim de  

proteger riscos futuros que seu cliente oportunamente poderia incorrer. Tais remédios ocorrem via 

cláusulas que preveem variações de cenários futuros, derivadas até mesmo de outras cláusulas 

daquele contrato determinando, assim, obrigações para o não atendimento destas. Cada vez mais, 

a precisão da proteção aumenta e os riscos de exposição a um default futuro dos bancos em um 

dado cenário extremo diminuem. Este aspecto está diretamente relacionado ao que Kasznar (2001) 

explicita como principal diferenciador do Project Finance, que é o elemento de 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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Os principais fatores que corroboram para a criação de novos mecanismos são derivações 

de erros e riscos enfrentados e ocorridos em outras dívidas bancárias. Dessa forma, o ciclo de 

proteção aos credores vai se renovando a cada ano e impondo condições mais rígidas às empresas 

e acionistas/Sponsors, que podem desincentivar estes a seguir e/ou investir em um dado projeto, 

muitas vezes dado o desconhecimento do porquê desse excesso de criatividade e proteção dos 

financiadores.  

Bonomi e Malvessi (2004) identificam que a inserção dessas cláusulas de proteção tende a 

baratear o custo de financiamento do projeto, ou seja, representa uma redução do spread bancário 

nessas operações pelo fato de o risco estar mais protegido. Muitas dessas cláusulas/mecanismos 

não são de fácil inserção e são passíveis de falha. Quanto mais mecanismos são postos por bancos, 

maior a tendência de se diminuir o risco.  

O fato de conceder maior segurança aos bancos ao diminuir a possibilidade e dar maior 

controle sobre uma possível aceleração de dívida futura daquele financiamento, diminuindo até 

mesmo a chance de uma renegociação futura da dívida, confere aos bancos um maior apetite para 

aceitar o risco de financiar um projeto. Ou seja, garantias e outros mecanismos de mitigação de 

risco podem ter papel vital para a decisão de financiar ou não de um banco.  

O domínio dessas estruturas pelas empresas e acionistas pode facilitar a determinação do 

‘bankability’ de um projeto, ou seja, se ele é financiável ou não dada as condições que podem ser 

impostas, condições estas que também têm que ser aceitáveis ao investidor daquele projeto. Tal 

domínio também facilita nas negociações com bancos e outros credores, uma vez que entender 

melhor a preocupação da outra parte corrobora e facilita a busca de possíveis remédios para aquele 

problema. O principal problema para os investidores é que, como via limitação ao pagamento de 

dividendos e maiores custos sobre o fluxo financeiro do projeto, esses mecanismos podem afetar 

diretamente o retorno financeiro do projeto, afetando, desta forma, o valor presente líquido (VPL). 

O entendimento então dos processos e motivos da estruturação desses mecanismos de 

mitigação de risco pelos bancos é de essencial importância para que empresas e investidores saibam 

o que poderão enfrentar em relação a dificuldades de financiamento antes da decisão de incursão 

no desenvolvimento de um projeto de infraestrutura e após a sua entrada. Este trabalho também 

tem relevância ao mercado bancário ao expandir o conhecimento dos mecanismos utilizados no 

Project Finance do estudo de caso proposto ao conhecimento público, permitindo sua replicação e 
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aperfeiçoamento em outras estruturas de financiamento das diversas instituições financeiras no 

mercado.   

Por esta dissertação, pretende-se fazer uma breve análise de alguns problemas do setor de 

infraestrutura no Brasil que levam ao desafio de financiá-lo, tanto por bancos, como por 

investidores, mostrando a estrutura do Project Finance como uma alternativa para tornar esse 

financiamento viável. A partir desses conhecimentos, o trabalho adentrará em seu pilar principal: 

os processos de avaliação de crédito e risco que uma instituição financeira fez nos estudos de casos 

propostos dos Portos Alpha e Gama, processos esses que envolvem a análise do financiamento pela 

área de crédito e a posterior contratação desse financiamento feita pela área comercial. Por meio 

desse estudo, buscar-se-á entender como mecanismos contratuais, como obrigações e covenants, 

desempenham um papel importante para mitigação de risco para bancos. 

 

 

1.3 Metodologia  

 

 

Esta dissertação se estrutura a partir de um embasamento teórico para aprofundar as 

questões expostas. Será adotada a abordagem qualitativa, seguindo a taxonomia exposta por 

Vergara (2010), como fim de investigação e a metodologia explicativa e de estudo de caso como 

meio. A metodologia de estudo de caso descrita por Yin (2005) será utilizada como forma de 

mostrar, na prática, o funcionamento da teoria discutida ao longo do trabalho. 

Foi escolhida a abordagem qualitativa em função de esta pesquisa ter como objetivo 

entender como se comporta determinado fenômeno; no caso do presente trabalho, os mecanismos 

(garantias e obrigações) de mitigação de risco dentro de um determinado universo, Project 

Finance, para financiamento de infraestrutura por meio de questões e pressupostos. 

Seguindo a especificação metodológica proposta por Marconi e Lakatos (2001), podemos 

também classificar o escopo mais amplo de análise do fenômeno dessa pesquisa como hipotético-

dedutivo, pois o desenvolvimento dessa dissertação parte de uma expectativa inicial sobre um 

possível problema identificado em determinado universo para, então, verificar a veracidade desse 

problema. 
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O meio utilizado para investigar o tema proposto é o de estudo de casos, que, segundo Yin 

(2005), é um dos melhores métodos quando se quer focar em observar como determinado 

fenômeno se comporta em um contexto da vida real e quando se há pouco controle sobre os eventos. 

Desse modo, pode-se classificar os estudos de caso como um método explanatório que exige pouco 

controle sobre eventos comportamentais e que focaliza em eventos contemporâneos.  

Para desenvolver o tema proposto, serão utilizados dados primários das empresas estudadas 

nos estudos de caso, Porto Alpha e Porto Gama, por meio da participação do autor do trabalho por 

todo o processo que levou ao empréstimo de dinheiro pelo Banco Zeta a esses projetos, desde a 

análise de crédito a negociação com os advogados envolvidos na estruturação do financiamento. 

Também serão utilizados dados secundários, como artigos acadêmicos, livros, reportagens em 

periódicos, recortes de jornais, contratos e laudos da operação, planilhas de projeção de fluxo de 

caixa, e publicações como relatórios anuais e trimestrais. 

O trabalho foi, então, estruturado com 4 capítulos centrais que envolvem (i) uma síntese da 

análise setorial de infraestrutura, (ii) uma breve discussão sobre o que é Project Finance e suas 

vantagens para financiamentos à infraestrutura, (iii) a descrição do processo de análise de crédito 

que levou ao financiamento dos projetos estudados, e (iv) a análise e descrição dos mecanismos 

utilizados nos contratos de financiamento desses projetos que ajudaram a mitigar os riscos dos 

bancos.  

Dessa forma, no capítulo 2 serão abordados aspectos relacionados a como está estruturado 

o setor de infraestrutura no Brasil, uma síntese dos seus desafios, como projetos nessa área podem 

ser financiados, e quais riscos relacionados a esses tipos de projeto, delimitando o escopo do tema 

ao setor de infraestrutura portuária. No capítulo 3 é feita uma revisão dos conhecimentos 

relacionados ao financiamento bancário à infraestrutura, delimitando aos aspectos do Project 

Finance, identificada como principal estrutura de financiamento a esse setor. No capítulo 4, será 

trabalhado como é feita a análise de crédito desse tipo de financiamento e quais os principais fatores 

e riscos envolvidos nessa análise, descrevendo como ocorreu esse processo para os portos Alpha e 

Gama. No capítulo 5, por meio da análise dos contratos de financiamento desses portos, serão 

analisados e descritos os mecanismos contratuais que auxiliaram a decisão dos bancos de financiá-

los. Por fim, no capítulo 6 adentra-se na conclusão e considerações finais da dissertação.  
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2 BREVE ANÁLISE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

 

 

2.1 O que é infraestrutura? 

 

 

Infraestrutura pode ser definido, segundo Chong e Poole (2013, p. 66), como "as estruturas 

e instalações que são necessárias para o funcionamento da economia e sociedade". Ela tem como 

principais características: o fato de montantes vultuosos de dinheiro para seu desenvolvimento, em 

especial no início das obras, não ter retorno financeiro em curto prazo; envolver estruturas que 

dependem de grande escala; muitas vezes possuir perfil natural ou próximo a um monopólio; e ter 

o governo sempre envolvido de uma forma para prover seu desenvolvimento.  

Seguindo a mesma linha, Ehlers (2014) ressalta como características do setor de 

infraestrutura (i) seus projetos só gerarem fluxo de caixa e valor financeiro positivo após muitos 

anos, (ii) altos riscos associados todas as fases, mas também altos retornos financeiros, e (iii) 

abranger investimentos em monopólios naturais, como rodovias, o que deriva riscos políticos como 

o de governos quererem retomar o controle sobre esses ativos para prevenir abuso de monopólio. 

Garcia-Escribano et al. (2015) afirmam que 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, motivo pelo qual os 

governos estão geralmente envolvidos de alguma forma nesses projetos para reduzir barreiras e 

promover investimentos nessa área. Chong e Poole (2013) também enfatizam que há uma relação 

entre crescimento econômico forte, balanceado e sustentável, e o desenvolvimento da infraestrutura 

com a diminuição e remoção das barreiras que o impedem. Ehlers (2014) adiciona que 
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infraestrutura pode ser um fator crítico no desenvolvimento de um país, pois a não realização de 

investimentos nessa área atinge e gera custos sociais e econômicos. 

Praticamente todo desenvolvimento de infraestrutura parte de um projeto feito e garantido 

pelo governo para investimento em determinada área ou pela iniciativa privada ao governo para 

desenvolvimento de uma estrutura que julguem econômica e socialmente viáveis. Esses projetos 

são sequenciados geralmente em 3 fases, segundo Ehlers (2014).  

A primeira fase é o planejamento, em que se busca arranjos que tragam viabilidade 

econômica, jurídica e ambiental àquele projeto. Isso engloba desde o estudo de viabilidade, da 

obtenção do direito de desenvolvimento junto ao governo, busca por dívida para financiar a obra, 

do fechamento dos contratos para dar viabilidade à obra, ao, quando possível, fechamento de 

contratos para suprir a oferta que será gerada por aquele empreendimento.  

A segunda fase é a da construção, e é onde está concentrada a maior parte do risco, pois 

nessa fase já se decidiu pelo investimento de capital, já se tomou dívida, não há receita, e é quando 

tem todo o risco de execução da obra, que é alto no Brasil dado aos aspectos jurídicos e regulatórios.  

A terceira fase é a operacional, fase quando o projeto já passa a operar, a gerar receita e a 

repagar a dívida. Os riscos diminuem nessa fase pelo projeto ter se tornado em um ativo que tem 

capacidade de gerar receita, e tem valor financeiro por estar completo, porém, incorre-se aqui o 

risco de performance desse ativo, especialmente quando não se têm contratos para garantir a 

demanda dele. A tabela 1, desenvolvida por Ehlers (2014) e adaptado a este trabalho, resume as 

características de cada fase em relação a possíveis questões contratuais e econômicas, a 

características financeiras, e a potenciais investidores. 
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Tabela 1: Fases dos projetos de infraestrutura e suas características 

Fases 
Problemas Contratuais 

e Econômicos 

Características 

Financeiras 
Investidores Potenciais 

Planejamento 

Contratos são escritos na 

fase de planejamento e são 

cruciais para o sucesso dos 

projetos. A fase de 

planejamento pode levar 

um longo tempo (10 a 30 

meses) e as partes 

envolvidas podem tentar 

renegociar compromissos 

contratuais. Classificações 

das agências de rating são 

importantes para garantir o 

interesse de investidores de 

dívida, assim como seguros 

ou garantias 

governamentais. 

O projeto precisa encontrar 

investidores. Os Sponsors 

precisam fornecer 

compromissos aos credores 

de dívida (usualmente 

bancos). Dado o longo 

período de planejamento, os 

primeiros compromissos 

com os credores de dívida 

têm um custo elevado. A 

alavancagem pode ser alta 

no primeiro momento. 

Sponsors precisam de um 

alto nível de especialização. 

Eles são muitas vezes 

empresas de construção ou 

governos. Em casos raros, 

fundos de infraestrutura 

(Austrália, Ásia) ou 

investimentos diretos de 

fundos de pensões (Canadá) 

estão envolvidos. Credores 

de dívida são 

principalmente os bancos 

por meio de empréstimos 

(sindicalizados). 

Financiamentos por 'Bonds' 

são raros, uma vez que 

projetos carregam elevados 

riscos nas fases iniciais. 

Construção 

Monitoramento constante é 

essencial nessa fase. O 

envolvimento do setor 

privado (em vez de um 

investimento puramente 

público) pode garantir isso. 

Esta é uma fase de alto 

risco. Eventos inesperados 

são prováveis devido à 

complexidade dos projetos 

de infraestrutura. O 

percentual de inadimplência 

é relativamente elevado. 

Obter compromissos de 

longo prazo com credores 

de dívida nessa fase é 

difícil, uma vez que o 

projeto não está gerando 

fluxo de caixa. 

A necessidade de 

refinanciamento ou 

financiamento adicional são 

eventos comuns durante a 

construção, porém são 

muito difíceis e caros nesta 

fase. Sponsors devem estar 

prontos para prover 

financiamento adicional se 

os riscos se materializarem. 

Operação 

São fatores fundamentais 

para reduzir riscos e 

problemas nessa fase a 

intensidade da volatilidade 

do fluxo de caixa e ter 

'donos' definidos. Contratos 

de longo prazo, e o 

condicionamento de 

pagamento de comissões à 

disponibilidade de recursos, 

reduzem a volatilidade do 

fluxo além dos custos e 

riscos de um financiamento. 

Nessa fase o fluxo de caixa 

costuma se apresentar 

positivo. 

Consequentemente, o risco 

de inadimplência diminuiu 

consideravelmente. 

Nesse estágio é comum o 

refinanciamento de toda a 

dívida bancária acumulada 

desde a fase inicial. Bonds 

tenderiam ser uma escolha 

natural, mas eles não são 

muito comuns em projetos. 

Refinanciamento advém, 

então, de empréstimos 

bancários ou de fundos do 

governo. 

Fonte: Adaptado de Ehlers, 2014. 
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O governo brasileiro, então, controla ou está envolvido de alguma forma em todo o processo 

de investimento em infraestrutura. Sem o seu aval, não só na concessão, esses investimentos ficam 

apenas no papel. Dado o perfil de alto risco desses projetos frente a um retorno muitas vezes não 

condizente com este e o alto volume de capital alocado a ter seu retorno em longo prazo, é comum 

o governo apoiar de alguma forma esses projetos por meio de bancos de desenvolvimento próprios.  

No entanto, cabe mencionar que o governo também pode ser o responsável por esse 

investimento, principalmente quando ele acha que aquele setor tem um fator estratégico para a 

segurança e economia nacional. Mas, nos casos onde ele não é o investidor, ele tem que achar um 

investidor privado que “patrocine” aquele projeto, o que a literatura chama de “Sponsor”. Por sua 

vez, esse Sponsor só investe no projeto se considerar aceitáveis os riscos do país e do projeto, e se 

houver indicação de que há bancos que aceitem dividir esses riscos e assumir a necessidade de 

dívida para financiar a obra. 

 

 

2.2 O que dificulta o investimento em infraestrutura no Brasil? 

 

 

Para abordar os principais riscos que desestimulam o investimento na infraestrutura do país, 

primeiramente será explicado o problema crônico que o Brasil sofre nessa área, que também afeta 

diretamente a decisão de investimento nela, visto que o aumento do custo geral da atividade 

econômica, o custo logístico e Brasil que atingem as empresas, cria um ciclo vicioso. Não se investe 

porque esses custos tornam a operação inviável e a operação é economicamente não rentável pela 

existência desses custos. 

 No relatório Filling the gap: Infrastructure Investment in Brazil, do Fundo Monetário 

Internacional, Garcia-Escribano et al. (2015) abordam e concluem que o Brasil sofre uma 

deficiência em investimentos em infraestrutura que geram gargalos produtivos para o país. Para os 

autores, os gargalos em infraestrutura podem ser considerados como um dos principais obstáculos 

para o crescimento dos países, afetando diretamente também o seu potencial de crescimento. Ter 

gargalos nessa área afeta diretamente a produtividade e a eficiência das empresas e do governo, 

além de poder dificultar a integração doméstica e a capacidade do comércio exterior do país.  
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Por meio de testes quantitativos, esse trabalho teve como uma das suas conclusões a 

constatação de que os problemas de infraestrutura têm afetado o tempo de transporte dos produtos 

entre cidades no Brasil e aumentado as diferenças de preços entre as regiões, não havendo uma 

convergência de preço doméstica, e que uma melhora na infraestrutura rodoviária e ferroviária 

poderia melhorar esses índices. O próprio governo brasileiro, por meio do relatório da SEAE 

(2015), Secretaria de Acompanhamento Econômico, concorda que o Brasil está entre os países com 

infraestrutura menos desenvolvida, afetando diretamente a competitividade dos seus setores, 

mesmo sendo a sétima maior economia do mundo em termos de PIB. 

O trabalho de Garcia-Escribano et al. tem enorme relevância para validar a existência desse 

gargalo ao fazer uma análise comparativa da infraestrutura brasileira em relação aos seus principais 

concorrentes, EUA, Canadá e Índia, os quais competem diretamente com o Brasil na exportação 

de pelo menos 5 dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil (figura 9), além de Argentina, 

Austrália, China, Cazaquistão, México, Rússia e África do Sul, que competem em mais de 3 e 

menos de 5 desses produtos. 

 

 

Figura 4 - Principais Commodities Exportadas pelo brasil (em % de representatividade e 

ranking mundial das exportações de cada commodity)   
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 8 
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Por meio desse estudo, inferiu-se que o Brasil tem uma qualidade de infraestrutura geral 

relativamente inferior a quase todos esses países, porém nas áreas de infraestrutura de transporte, 

que inclui rodovias, portos, ferrovias e aeroportos, tem pontuação substancialmente inferior aos 

demais. Por exemplo, no ranking de qualidade de infraestrutura geral, o Brasil está ranqueado em 

120 de 144 países estudados pelo Fórum Econômico Mundial, tendo caído significativamente no 

ranking nos últimos 5 anos, conforme figuras 5 e 6. O Brasil só está mais bem ranqueado nas áreas 

de infraestrutura elétrica e de telecomunicações, áreas receberam maiores investimentos pela 

participação do setor privado. Um dado alarmante, por exemplo, é o de que apenas 15% das 

estradas brasileiras são pavimentadas. 

 

Figura 5 – Posição do Brasil anualmente no ranking de 

qualidade da infraestrutura geral  
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 16  
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Figura 6 – Comparação do Brasil com seus principais concorrentes 

no ranking de Qualidade da Infraestrutura Geral 
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 17  

 

Esse gargalo de infraestrutura traz perda de competitividade ao país, uma vez que a 

infraestrutura atual é inadequada ao perfil exportador do país. O mix de transporte brasileiro está 

altamente concentrado no rodoviário, que representa 60% do transporte total das cargas, enquanto 

seus concorrentes dependem muito mais do ferroviário, um transporte de custo mais baixo e mais 

adequado para movimentação de commodities de baixo valor agregado e de alto volume de carga. 

Esse mix em comparação com seus principais concorrentes pode ser visto na figura 7. 

 
Figura 7 - Comparativo do Mix de Transportes entre os principais 

concorrentes do Brasil (2013)  
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 10  
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Mesmo sendo um grande exportador mundial, o Brasil só possui o porto de Santos em São 

Paulo na lista dos 100 melhores portos do mundo em 2013, porto este que, conforme relatório do 

Credit Suisse (2013), é caracterizado por quilômetros de fila de caminhões esperando para 

descarregar e de navios para embarcar. 

 

 
Figura 8 - Posição anual do Brasil no ranking de 

qualidade geral de infraestrutura portuária 
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 16  

 

 

O aumento do gargalo que levou à perda de posições do Brasil no ranking está atrelado, 

segundo Garcia-Escribano et al. (2015), à inadequada manutenção, à intensificação das 

infraestruturas existentes e ao longo período de baixo investimento público e privado em 

infraestrutura, como mostra a diminuição dos investimentos nessa área em relação ao PIB nas 

últimas décadas, figura 9. No início da década de 80, esses investimentos representavam aprox. 

5,2% do PIB para uma média atual próxima a 2,5%, sendo os investimentos em telecomunicações 

e eletricidade ainda os mais significativos, como mostra a figura 10. 
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Figura 9 - Investimento em Infraestrutura no Brasil pelo setor 

público e privado em % do PIB 
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 12  

 

 

Figura 10 - Mix de Investimento em infraestrutura por setor no 

Brasil em % do PIB  
Fonte: Garcia-Escribano et al., 2015, p. 12 

Nota: *Inclui Portos e Aeroportos 

 

O relatório relaciona também o declínio do investimento em infraestrutura a partir da 

década de 90 às mudanças legislativas ocorridas no Brasil a partir da Constituição de 1988, 

momento no qual sucedeu a mudança no mix de investimentos do governo. Naquele período, houve 
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maior abertura ao capital privado estrangeiro e, além disso, foi realizado um ajuste fiscal reduzindo 

os investimentos públicos e transferindo ao setor privado parte dos investimentos no setor de 

infraestrutura. No entanto, o capital privado não veio substituir o capital público em mesma 

quantidade, mesmo com as privatizações e programas de concessão. 

Canuto, Fleischhaker e Schellekens (2015) desenvolveram recentemente um trabalho pelo 

Banco Mundial intitulado de O curioso caso do fechamento do Brasil ao comércio (tradução 

própria), em que identificaram que o Brasil, quando medido pela participação combinada das 

exportações e importações em relação ao PIB total, é um dos países mais fechados do mundo ao 

comércio. Tal fato foi chamado pelos autores de ‘penetração do comércio’, mostrado nas figuras 

11 e 12. Os autores chegaram à conclusão de que muitas empresas encontram dificuldades em atuar 

para dentro das fronteiras brasileiras. Como reflexo da logística precária do país e os altos custos 

de transação, o custo logístico, que é incompatível com a matriz de comércio brasileira, dependente 

de produtos de baixo valor agregado. Além disso, o país também aplica várias políticas de 

protecionismo para alguns setores e não está bem integrado na cadeia de valor logística global. O 

alto custo logístico e seu aumento recente fica evidente no levantamento feito Instituto Ilos para o 

jornal O Globo, exibido na figura 13. 

 

  

Figura 11 - Exportação como % do PIB de algumas 

economias selecionadas (US$ bilhões) 
Fonte: Canuto, Fleischhaker, Schellekens, 2015, p. 4 

Figura 12 - Importação como % do PIB de 

algumas economias selecionadas (US$ 

bilhões) 
Fonte: Canuto, Fleischhaker, Schellekens, 2015, p. 4 
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Figura 13 - Custo Logístico em % do PIB  
Fonte: Jornal O Globo, 20154 

 

Sá (2011) considera que essa defasagem de infraestrutura, não só no Brasil como também 

na maioria dos países em desenvolvimento, é resultado de uma lacuna entre o volume de 

investimentos privados e públicos que não são suficientes para fazerem frente às necessidades de 

investimento desses países. A atração de investimento privado não pode depender apenas dos atores 

privados internos da economia do país, como também dos estrangeiros, motivo pelo qual o IED é 

um fator chave para redução dessa lacuna de investimentos. “Para atrair IED é fundamental 

construir capacidades institucionais e a adoção de políticas de mercado tendo em conta as 

estratégias das empresas privadas” (SÁ, 2011, p. 18). 

Algumas empresas privadas e alguns órgãos governamentais divulgam anualmente 

relatórios sobre como e por que investir no Brasil, como a empresa de consultoria 

PriceWaterhouseCoopers (PWC) e o Departamento de Comércio Americano (USCS – United 

States Commercial Service), apontando os benefícios e riscos dessa atividade. Para a PWC (2015), 

investir no Brasil tem suas oportunidades e riscos. Como oportunidades destacam o potencial de 

crescimento econômico brasileiro, o tamanho e o crescimento do mercado consumidor em todos 

os setores, a expansão da classe média, a grande e crescente população urbana, o aumento do 

consumo de energia, o sistema bancário e financeiro ser sofisticado e resiliente, e o Brasil ser uma 

democracia estabelecida e estável com instituições políticas bem estabelecidas. Como 

desafios/riscos a PWC (2015) identifica a infraestrutura ruim, uma governança ineficiente, leis 

ineficientes, corrupção e altos níveis de pobreza e desigualdade social.  

                                                 
4 Disponível online em < http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/carga-pesada.html>; Acesso em:  29 out. 

2015 

http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/carga-pesada.html
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Já o USCS (2015) também considera o tamanho do mercado brasileiro, com um mercado 

consumidor considerável (3% do mercado consumidor mundial) e uma classe média crescente, a 

abundância de recursos naturais e o forte mercado financeiro como fatores importantes para a 

decisão de investimento no Brasil. No entanto, o relatório desse departamento traz mais destaque 

a alguns riscos que os investidores devem prestar atenção ao investir, como o sistema de impostos 

complexo, o aumento dos problemas de corrupção, como no caso da Operação Lava-Jato da 

Petrobras, e a deficiente infraestrutura do país. E é justamente essa visão que tem influenciado os 

investimentos estrangeiros, sendo fatores importantes para o capítulo que abordará o tema risco em 

infraestrutura. 

Silva (2013, p. 148) relaciona como principais desafios para o investimento em 

infraestrutura no Brasil: 

 Altos custos de entrada e de saída dos investimentos 

 Longos períodos de maturação; 

 Altos índices de alavancagem e endividamento total sobre patrimônio líquido; 

 Complexa rede de estrutura que envolve a operação; 

 Incerteza de receitas, e consequentemente do repagamento do negócio; 

 Criar estabilidade econômica e um sólido arcabouço regulatório; 

 

O principal argumento do autor é que há uma relação direta entre contexto regulatório e 

nível de investimento. Ou seja, ambientes com regras claras se traduzem em contextos de menor 

risco e insegurança, que é onde os investidores querem estar. É atuação direta do governo por meio 

de leis, regulamentos e diretrizes que é destacado pela OECD (2015) como ação para criação do 

ambiente propício para negócio.  

Ehlers (2014) também compartilha essa linha de pensamento, argumentando que, à medida 

que o governo não cria um ambiente legal/regulatório adequado, há uma consequência direta no 

pensamento e planejamento em longo prazo de investidores e de bancos, diminuindo a procura por 

investimentos em infraestrutura. 

Uma constatação feita por Garcia-Escribano et al. (2015) considera que, para incrementar 

significativamente o potencial de crescimento do país, o Brasil tem que diminuir seus problemas 
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estruturais, o Custo Brasil, o qual identifica como o complexo sistema tributário, ineficiências 

jurídicas, problemas administrativos e um inadequado quadro regulatório. Só com essas mudanças 

internas é que o Brasil ficará mais atrativo para investimentos externos e internos. Considerando 

também a elevada taxa de juros paga nos títulos públicos, a atratividade do setor privado para 

investimentos em investimentos em infraestrutura, onde os riscos são mais elevados, fica reduzida, 

ainda mais quando o governo brasileiro continuar a propor uma TIR, taxa interna de retorno, para 

as concessões abaixo desses títulos. 

Mudanças que atinjam tanto o âmbito regulatório quanto o financeiro são fundamentais 

para mudar esse quadro. Essas passam por eventos como a retirada da exigência de patrimônio 

líquido mínimo para participação nas licitações, permitindo que empresas estrangeiras recém-

estabelecidas no Brasil participem dos leilões com capital social mínimo, além da eliminação de 

exigências burocráticas de documentações que dificultavam a habilitação de empresas estrangeiras 

nos leilões. Do lado financeiro, requer-se o aumento da TIR dos projetos concessionados para do 

retorno dos títulos além de um WACC (Weight Average Cost of Capital) adequado ao risco do 

projeto.  

Resumindo os principais pontos que levam a certa aversão de investidores nesse setor, 

podemos destacar que a insegurança política e econômica. Em conjunto com a falta de um ambiente 

regulatório sólido e somado aos altos custos de se operar no Brasil, esses pontos tornam incerta a 

modelagem de projetos. Isto afeta diretamente a capacidade de decisão dos investidores 

internacionais. Somado às dificuldades para obtenção de financiamento bancário, os fatores 

supracitados afetam a decisão de investidores de optarem por investir em infraestrutura no Brasil. 

 

 

 

2.3 A importância que mudanças nas leis tiveram na atração de investimento privado à 

infraestrutura 

 

 

 

Esta seção pretende mostrar uma síntese das mudanças no arcabouço legal do setor de 

infraestrutura portuária e o tempo que levou para o governo fazê-las, mudanças estas que foram 

importantes para a atração do investimento privado para os portos Alpha e Gama. O presente 
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trabalho não tem como objetivo abordar a história do setor portuário brasileiro, pretendendo apenas 

fazer uma breve menção dos objetivos das mudanças nos marcos regulatórios do setor ocorridas 

após a Constituição Federal de 1988 e a sua subsequente influencia na atração do capital privado 

para esse setor.  

Também não é objetivo adentrar nos aspectos e conceitos jurídicos estabelecidos pelas leis 

que regem esses marcos regulatórios. Faz-se o recorte setorial do setor de infraestrutura portuária 

devido ao estudo de caso apresentado estar nesse segmento, sendo importante o entendimento 

abaixo exposto para se entender os motivos que permitiram e levaram ao desenvolvimento e 

investimento nesses portos. Essas mudanças foram importantes para não haver, na análise de 

crédito, uma grande preocupação com os riscos legais e institucionais. 

Segundo Monié e Vidal (2006), um porto não é só um veículo para entrada e saída de 

produtos, mas sim um instrumento a serviço de um projeto de desenvolvimento, pensamento 

também compartilhado por Tovar e Ferreira (2006), que acreditam que, para ele servir como um 

indutor do desenvolvimento e do fortalecimento do comércio exterior, é necessário que seja 

desenvolvida e sustentada uma infraestrutura aquaviária e terrestre decente aos seus arredores. 

Tovar e Ferreira também acrescentam que, em adição à precariedade dos acessos rodoviários e 

ferroviários, problemas como falta de dragagem e de manutenção da infraestrutura e equipamentos 

estão entre os principais gargalos dos portos brasileiros, aumentando os custos logísticos e 

reduzindo a competitividade dos nossos produtos destinados ao mercado externo. 

Monié e Vidal (2006) alegam que a modernização dos transportes marítimos, marcada pela 

evolução dos navios e o uso de contêineres, incentivou diversos países nas décadas de 80 e 90 a 

mudarem seus sistemas portuários. No Brasil, país antes marcado por um sistema portuário 

majoritariamente estatizado na figura da Portobras e pelas companhias Docas, a modernização 

iniciou com a extinção da Portobras por Collor em março de 1990 e com a lei nº 8.630/935, que 

neutralizou todas as outras em vigor e norteou mudanças a serem desenvolvidas no sistema, como 

a participação do setor privado nos investimentos portuário e a abertura para criação de um órgão 

regulador do sistema, que só foi criado com a lei 10.233/01, a Antaq. Segundo os autores, uma das 

                                                 
5 “Até então, os serviços dos portos brasileiros se caracterizavam por um número expressivo de leis, visando a 

sua regulamentação: Decreto-Lei no 5.452, de 1943, que definiu os serviços de estiva e capatazia; Lei no 5.400 de 

1944, que definiu as instalações portuárias rudimentares; Lei no 4.860, de 1965, que definiu o regime de trabalho 

nos portos; Decreto-Lei no 5, que visou modernizar o setor; e ainda, a Lei no 6.222 que criou a Empresa de Portos 

no Brasil S.A. — Portobrás. É oportuno ressaltar que com a promulgação da Lei no 8.630/93 todas as anteriores 

foram suprimidas” (MONIÉ e VIDAL, 2006, p.986). 
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mais significativas contribuições da lei 8.630/93 foi a criação do CAP, o Conselho de Autoridade 

Portuária, responsável por estabelecer os rumos e estratégias para o desenvolvimento portuário 

brasileiro, um órgão normativo e de fomento. Tovar e Ferreira descrevem como principais 

objetivos dessa lei:  

 

  Permitir a exploração da operação de movimentação portuária pelo setor privado; 

 Promover investimentos em superestrutura, a modernização da operação, com a 

aquisição de equipamentos novos e mais produtivos pelo setor privado;  

 Reduzir o tempo de espera e de permanência dos navios; 

 Permitir a exploração de cargas de terceiros em terminais de uso privativo, antes 

limitado às cargas próprias; 

 Promover a concorrência entre terminais e entre portos, por meio do arrendamento 

das instalações e de terminais a empresas privadas; e 

 Adequar a quantidade de mão-de-obra na operação portuária, segundo os novos 

processos tecnológicos e produtivos. 

(TOVAR E FERREIRA, 2006, p. 212-213) 

 

A lei nº 8.630/93 também estabeleceu três diferentes modalidades de transferência da 

operação pública para o setor privado, via concessão da administração portuária6, pela qualificação 

direta pela autoridade portuária via ato administrativo7, ou por meio de arrendamento de área no 

porto organizado8, e dividiu o sistema portuário em 2, o porto organizado9 e o terminal de uso 

privativo (TUP)10. Eles se diferem pelo fato de o porto organizado ser uma entidade administrada 

pela União, ou por uma concessionária por ela concedida, e ser supervisionada pelo CAP e 

                                                 
6 Definido pelo §2º do artigo 1º da Lei 8.630/93 e artigo 28, II da Lei 10.233/01. A concessão de qualquer tipo de 

serviço público foi definida pelo art. 2º, II, da Lei n. 8.987/1995. 
7 Definido pelo artigo 14, III, c da Lei 10.233/01 
8 Definido pelo artigo 4º, I da Lei 8.630/93 e regulado pela Resolução 265 da Antaq de julho de 2004. Segundo 

Farranha, Frezza e Barbosa “O arrendamento portuário é uma figura típica do direito civil, que estabelece uma figura 

contratual pela qual o arrendador cede o direito de uso e gozo de uma propriedade imobiliária por certo tempo, mediante 

o pagamento pelo arrendatário de uma prestação monetária. (...) Arrendamentos não são meros aluguéis de áreas, mas 

institutos análogos à concessão de serviços públicos” (2015, p. 95) 
9 Definido pelo artigo primeiro da Lei 8.630/93 
10 Definido pelo artigo quarto da Lei 8.630/93  
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administrado pelas Companhias Docas11, enquanto o TUP é uma instalação explorada por uma 

entidade privada fora do ambiente do porto organizado mediante autorização da Antaq12, não 

ficando sujeita à fiscalização da autoridade portuária, CAP. Enquanto o primeiro requer licitação, 

para o segundo, basta apenas uma autorização do governo federal.  

Em 2001, a lei 10.233/01 veio cobrir algumas lacunas deixadas pela lei 8.630/93, criando o 

Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes, além de permitir, por meio do artigo 30, a transferência da concessão. 

No entanto, essa lei ainda deixou aberta algumas lacunas importantes para o investimento privado, 

como a habilitação de movimentação de cargas de terceiros nos TUPs. 

Em 26 de Outubro de 2008, foi posta em vigor a Lei n. 6.620/08 com o objetivo geral de 

fazer algumas adições às leis anteriores sobre o sistema portuário e de consolidar o marco 

regulatório que até então estava vigente. Porém, de fato, da forma que foi votada, essa lei pouco 

acrescentou a regulação do setor, não dirimindo sobre o principal ponto reclamado pela iniciativa 

privada para acelerar investimentos no setor, segundo Farranha, Frezza e Barbosa (2015), poder 

movimentar cargas de terceiros em seus terminais, não só próprias.  

Somente 20 anos após a promulgação da lei 8.630/93, esse problema veio a ser dirimido, 

com o estabelecimento de um novo marco regulatório para o setor portuário com a Lei 12.815 de 

5 de junho de 2013, que, segundo Farranha, Frezza e Barbosa (2015), trouxe significativas 

inovações para o setor no Brasil com intuito de torna-lo mais moderno e ágil, reduzindo o custo de 

transações. Esse marco teve como principais contribuições: 

 

(i) Definição da atuação da União, “Poder Concedente”, no setor por meio da 

Secretária de Portos da Presidência da República (‘SEP’), ficando este responsável 

pelo planejamento estratégico do setor e definição das diretrizes dos processos 

licitatórios, no qual se incluem concessões e arrendamentos, sendo que neste último 

                                                 
11 São sociedades de economia mista de capital autorizado definidas como autoridade portuária e estabelecidas pelo 

artigo 33 da Lei 8.630/93. Atualmente existem 7 Companhias Docas: do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do 

Estado da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. (TOVAR e FERREIRA, 2006) 
12 O Artigo 2º, II da Resolução 517 de Outubro de 2005 da Antaq define TUP como a “instalação, não integrante do 

patrimônio do porto público, construída ou a ser construída por empresa privada ou entidade pública para a 

movimentação ou movimentação e armazenagem de carga própria, destinada ou proveniente de transporte aquaviário”. 

(ANTAQ, 2005) 
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a lei trouxe a definição desta figura mais para próximo do conceito de concessão. 

Ficou como competência extra da ANTAQ a execução dessas tarefas; 

(ii) Foi retirado o critério de preponderância de cargas, ou seja, comprovação de 

movimentação apenas de cargas próprias, no estabelecimento de TUPs, permitindo 

que a iniciativa privada invista em terminais privados para movimentação de cargas 

de terceiros, mediante autorização da ANTAQ; 

De acordo com Rocha e Brito (2015), o setor portuário teve um boom após as mudanças de 

regime crescendo 190% em total de cargas movimentadas entre 1999 e 2010. Farranha, Frezza e 

Barbosa (2015) identificam que, especificamente após a mudança do marco em 2013, a Antaq 

divulgou um aumento no interesse da iniciativa privada em investimentos portuários, somando, 

àquela época, 130 pedidos para construção e operação de TUPs, totalizando aprox. R$ 54 bilhões 

em investimentos, ou seja, um potencial que pode ter maior impacto no crescimento do setor do 

que o das mudanças anteriores. No entanto, esses autores também chamam atenção para o risco 

potencial que o marco de 2013 tem de afastar a inciativa privada de concessões para investimentos 

em portos públicos, podendo levar ao ‘sucateamento’ desses portos organizados. Porém, deve-se 

esperar os próximos anos para analisar todas as consequências desse novo marco.  

Todas essas referências vêm validar a importância que o governo tem em promover 

investimentos em infraestrutura. As mudanças promovidas pelo marco de 2013 resultaram 

diretamente no desenvolvimento do porto ao qual este trabalho pretende analisar. Elas foram 

fundamentais para capitanear a atração do capital estrangeiro e para dar viabilidade econômica ao 

modelo proposto no projeto do porto, somando para a decisão dos bancos privados em financiar a 

dívida de longo prazo solicitada. 

O projeto estudado não se trata de uma parceria público-privada, tendo sido feita a outorga 

do direito de uso estritamente privado, sendo de direito da empresa investidora o usufruto dos ativos 

necessários para desenvolvimento e operação do porto durante toda a sua vida econômica.  
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2.4 O financiamento à infraestrutura e o papel do BNDES 

 

 

Praticamente todos financiamentos em Project Finance envolvem um mix de recursos 

advindos de investidores ou governo, ou seja, uma parcela de capital (“Equity”), e de bancos por 

meio concessão de dívida (“Debt”). A proporção é estabelecida de acordo com a capacidade 

financeira do projeto, mas conforme já mencionado na introdução, geralmente os bancos financiam 

a maior porcentagem do investimento total. Dado os altos volumes de recurso que geralmente é 

esse investimento total, que, conforme Vieira et al. (2010), raramente se tratam de montantes 

inferiores a US$ 100 milhões, dificilmente um desses atores assumem 100% do financiamento 

total, e consequentemente do risco dessa obra.  

No Brasil o BNDES é o principal banco responsável por fornecer financiamento para o 

desenvolvimento de infraestrutura a custos financeiros subsidiados, uma vez que a alta taxa de 

juros brasileira dificulta a viabilidade econômica de um projeto com alto volume de dívida, o que 

é necessário nesses casos. Como os bancos privados têm seu custo de captação praticamente 

atrelado ao CDI, que possui uma correlação com a taxa referencial de juros SELIC, e somado aos 

requerimentos de capital que eles têm que alocar nesse tipo de financiamento, assunto que será 

tratado posteriormente, esses perdem competitividade. Os bancos públicos, como a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil (BB), são outros atores do mercado financeiro que 

têm importância nesses financiamentos dado o menor custo de captação. 

 Esse menor custo de dívida dos bancos públicos e em desenvolvimento é caracterizado por 

Chong e Poole (2013) pelo custo de captação do governo ser geralmente menor do que o setor 

privado e, por este empréstimo, possuir como garantia explícita o governo. Como o custo de 

captação está diretamente relacionado à qualidade do rating de crédito das instituições, e como 

esses bancos de desenvolvimento possuem geralmente o mesmo rating que o governo, eles 

tecnicamente conseguem captar recursos a custo melhores, justificando também pelo menor custo 

de funding além do subsídio que o governo pode dar para esses bancos. Bancos de desenvolvimento 

então acabam tendo papel fundamental como política e risco de governo em prover financiamento 

para setores da economia onde as instituições financeiras privadas não estão dispostas a assumir 

diretamente o risco. 
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Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas detidas por autoridades 

nacionais ou internacionais que possuem como papel específico financiar projetos que promovam 

o desenvolvimento do país, principalmente os relacionados à infraestrutura. Eles foram projetados 

para compensar a tendência de curto prazo do capital privado, como a aversão ao risco de longo 

prazo dos bancos privados e investidores. Esses bancos promovem investimentos de longo prazo e 

de baixo custo, geralmente com taxas subsidiadas pelas autoridades. (UNCTAD, 2014) 

O BNDES, por exemplo, é um dos 4 maiores bancos de desenvolvimento do mundo, com 

aprox. US$ 245 bilhões de empréstimos concedidos no seu portfolio, segundo a UNCTAD (2014). 

Ele foi criado em 1952 com o foco inicial de desenvolver a infraestrutura nacional, e teve seu 

escopo aumentado nos anos subsequentes para financiar a indústria nacional, financiar o setor de 

exportação, e, mais recentemente, financiar a internacionalização de empresas brasileiras e de 

projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Do seu portfolio total, cerca de 14% dos 

empréstimos estão em moeda estrangeira. 

Segundo SIFFERT FILHO (2010), a importância do BNDES como principal financiador 

do setor pode ser ilustrada por meio do total de recursos liberados por este banco durante o período 

de 2003 a 2009, que soma aprox. R$ 149 bilhões em mais de 293 projetos nos mais variados setores, 

refletido na tabela 2: 
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 Tabela 2: Total de financiamentos liberados pelo BNDES entre 2003 a 2009 – em R$ mil 

 
Fonte: Siffert Filho, 2010, p. 215. 

 

Para Ehlers (2014), bancos de desenvolvimento têm um papel fundamental de facilitador 

de negócios em projetos de infraestrutura, mesmo que eles não sejam o principal financiador desses 

projetos. Por ser um agente governamental, eles são considerados como um seguro contra riscos 

políticos13, pois o risco de perdas em um desses projetos afetaria diretamente as contas públicas. A 

presença desses bancos no financiamento também mostra um certo comprometimento do governo 

em desenvolver aquele projeto. Essa redução de risco que sua presença traz aumenta o interesse de 

participação de outros bancos privados. 

                                                 
13 Refere-se ao risco que um ativo/empresa está exposto(a) em relação a medidas que podem ser adotadas pelo governo 

do país onde ele está constituído de modo a afetá-lo(a) economicamente.  
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Os bancos privados, sendo eles os principais no Brasil o Bradesco, o Itaú, o Santander, o 

BTG Pactual e o Citibank, geralmente conseguem atuar nesses financiamentos como repassadores 

indiretos do funding do BNDES. Nessas operações de repasse, o banco repassador assume o risco 

da operação em troca da utilização do balanço do BNDES para captação do recurso a ser 

emprestado. Em outras palavras, o fluxo da operação se dá pelo BNDES “emprestando” o recurso 

subsidiado ao banco repassador, o qual, por sua vez, empresta esse recurso ao tomador.  

O banco repassador, então, assume o risco de crédito do financiamento no lugar do BNDES, 

usualmente sem direito de regresso, além de compartilharem com o BNDES o papel de análise de 

crédito e de monitoramento do projeto. Por esse papel, os bancos privados cobram um spread sobre 

o custo financeiro repassado pelo BNDES mais um fee de estruturação da operação de 

financiamento. No Brasil, é a modalidade de Repasse Direto, aquele que o BNDES é o credor, e 

Repasse Indireto, acima descrito, que compõe o “Debt” de um Project Finance (BNDES, 201614). 

Além do Project Finance via Repasse, também existem outras formas de financiamento à 

infraestrutura com bancos, porém, estas são menos usuais e não serão desenvolvidas nesse trabalho, 

como Capital de Giro, Debêntures, Project Bonds, ECAs dentre outros. 

Os Principais instrumentos de dívida para Project Finance no Brasil estão resumidos na 

tabela 3: 

 

  

                                                 
14 Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Instituicao_Financeira_Credenciada/. Acesso em: 

15 out. 2016 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Instituicao_Financeira_Credenciada/
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Tabela 3: Principais instrumentos de dívida para financiamento de projetos de infraestrutura 

Tipos de dívidas com taxa de 

juros subsidiada 

Finem BNDES direto  

Finem BNDES indireto  

Debêntures de infraestrutura  

Tipos de dívidas com taxa de 

juros não subsidiada 

Capital de giro de curto prazo (principal modalidade utilizada 

para bridge loan) 

Fiança bancária (instrumento para garantir riscos do projeto) 

Debêntures privadas de curto prazo (também surgem como 

alternativa para bridge loan) 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.5 A importância e o papel do investidor 

 

Estudar e entender as capacidades dos atores envolvidos no financiamento da proporção de 

Equity é relevante para a composição do Project Finance, que requer a figura de um acionista 

patrocinador, Sponsor, na composição do financiamento e para diluição dos riscos do investimento. 

Também é relevante em um momento que vemos limitações de financiamento a projetos de 

infraestrutura no Brasil, e sem financiamento os projetos teriam que ser feitos 100% via Equity e 

perderiam a atratividade de retorno, pois o custo de capital de Equity é maior do que o de terceiros. 

A presença de um investidor no projeto, seja ele público ou privado, também é importante 

em um momento que o BNDES, um dos principais financiadores da área, possui, segundo Silva 

Filho (2014), limitações cada vez maiores de captação de recursos para custear essas operações, 

visto que o Tesouro Nacional, órgão que nos últimos anos sustentava a captação do BNDES via 

aporte direto, não conseguirá manter o mesmo ritmo de aportes devido aos problemas econômicos 

brasileiro, conforme figura 14.  
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Esse é, de acordo com o autor, um artifício que mascara o investimento público no setor, 

onde o Tesouro capta dinheiro no mercado via emissão de dívida pública a juros razoáveis e aporta 

os recursos captados no BNDES que, subsequentemente, empresta a juros mais baixos que os 

captados, subsidiados, deixando um déficit nas contas públicas. Assim como os bancos públicos, 

o autor observa que também há uma restrição crescente de empréstimo em bancos privados. Eles 

estão cada vez mais restritos a se alavancarem, e consequentemente a conceder empréstimos de 

maior risco, em função da adoção das diretrizes de Basileia III. Conforme será visto brevemente 

no Capítulo 4, esta regulação bancária se traduz em uma maior necessidade de provisionamento de 

capital como contrapartida a uma concessão de empréstimo, de modo a criar um colchão anticrise. 

Isso reduz a capacidade de oferta de crédito e encarece o custo financeiro de um empréstimo. 

 

Figura 14 - Composição das fontes de recursos do BNDES (2006-2014) em %   
Fonte: Silva Filho, 2014, p. 173 

 

Um terceiro ponto levantado por Silva Filho (2014) é que o mercado de capitais brasileiro 

é pouco desenvolvido e, embora haja emissões constantes de dívidas, o mercado secundário, um 

instrumento de segurança de saída para investidores, é insuficiente, não é liquido. Segundo o autor, 

um dos principais motivos que inibem o aumento da liquidez do mercado de capitais é a própria 

política pública, que emite títulos de dívidas de alto retorno e elevada liquidez, deslocando os 

investimentos para seus títulos. Temos um mercado, então, onde títulos públicos concorrem 

diretamente com investimentos em infraestrutura, dificultando a capacidade de se investir. Após 

toda essa argumentação, Silva Filho (2014) conclui que esse modelo de financiamento de longo 

prazo atual baseado no BNDES se esgotou, ou o Brasil continuará a ter enormes déficits que piorará 

as perspectivas de longo prazo da economia do país. 
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Com o capital público mais restrito, cresce a necessidade de suprir o gargalo de 

infraestrutura cada vez mais com capital privado, Equity, motivo pelo qual as empresas nacionais 

e internacionais precisam ser atraídas a investir no projeto de infraestrutura do país. Os principais 

atores privados que atuam como Sponsors de projetos de infraestrutura são empresas nacionais e 

estrangeiras além de fundos de investimento nacionais e estrangeiros, em especial os fundos de 

Private Equity, fundos soberanos e fundos de pensão, os quais possuem perfis de investimento a 

prazos de maior maturação. 

Ehlers (2014) identifica em seu trabalho que o problema do financiamento à infraestrutura 

não é a falta de investidores ou recursos de longo prazo, pois há uma abundância de investidores 

com recursos como fundos de pensão, empresas de seguro, investidores institucionais de longo 

prazo, fundos soberanos, dentre outros, que precisam de ativos de maturação em longo prazo no 

seu portfólio. O problema é fazer com que os projetos tenham o perfil adequado para cada público 

de investidor.  

O problema também não está, segundo o autor, no mercado de capitais internacional, que 

se encontra com vasta liquidez, porém sem o apetite adequado a esses projetos em função dos riscos 

que estes envolvem, riscos estes que se potencializam quando falamos de economias em 

desenvolvimento. Esses riscos, principalmente políticos e econômicos, associados ao fato de estas 

economias não apresentarem um horizonte estável em longo prazo, são voláteis. A não existência 

de um ambiente legal/regulatório sólido afeta o planejamento a longo-prazo e, assim, o apetite de 

investidores e bancos de colocar dinheiro em projetos de maturação longa diminui. 

Embora considere o estado da economia global um problema, a UNCTAD (2014) infere 

que, ao se analisar a capacidade de financiamento mundial, percebe-se que este não é o problema 

crítico, uma vez que o mundo está inundado de liquidez. O problema do financiamento não é 

quantidade de recursos e liquidez, e sim, como mover esses recursos, que atualmente estão em sua 

maioria em investimentos de horizonte de curto prazo e em instituições altamente alavancadas, 

para investimentos em projetos de maturação de longo prazo, os quais gerarão externalidades 

positivas para o mundo. A UNCTAD (2015) destaca, então, a natureza das instituições financeiras 

privadas, naturalmente movidas por lucro e avessas a riscos, como motivadoras do direcionamento 

dos recursos para projetos de curto-prazo. 

O Brasil tem se destacado como um dos principais receptores dessa liquidez mundial, que 

pode ser constatada pelo volume de entrada de IED, recursos estes que têm enorme relevância para 
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o financiamento à infraestrutura. Para atender às necessidades de investimentos no setor, tanto o 

capital privado interno como externo são fundamentais.  

Na América Latina, o Brasil foi em 2014 o principal receptor de IED recebendo aprox. US$ 

62 bilhões, 2% de queda em relação a 2013 em função do menor volume de M&A e da queda dos 

preços das commodities, o que afetou também o resultado desse volume para a América Latina. 

Não foi só no Brasil que o IED apresentou queda. Os estudos da UNCTAD (2015) apontam que o 

fluxo de entrada de IED global em 2014 teve um declínio de 16%, somando US$ 1,23 bilhão, e foi 

impactado negativamente pela fragilidade da economia, o aumento dos riscos políticos 

internacionais e a maior incerteza política que tem rondado os investidores. Cabe ressaltar também 

que fundos, principalmente os de Private Equity, também tiveram uma importância crescente nesse 

volume, movimentando aprox. US$ 200 bilhões em transações de aquisições, cabendo o restante 

do volume aos outros atores que praticam IED: fundos soberanos, empresas multinacionais e 

empresas estatais. 

Embora o volume global tenha caído, o estudo surpreende ao revelar que o IED para 

economias em desenvolvimento atingiu níveis recordes mesmo com esse cenário desafiador, 

somando US$ 681 bilhões, um crescimento de 2% em comparação anual, evidenciando cada vez 

maior importância dessas economias para o crescimento global. Por exemplo, entre os 10 principais 

receptores estão 5 economias em desenvolvimento. A figura 15 mostra a crescente recepção de 

fluxos por essas economias. Esse gráfico também transparece que o fluxo de IED global voltou a 

níveis pré 2010, reflexo da crise financeira que atingiu os países europeus nos últimos anos. O 

fluxo de IED atingiu seu ápice em 2007, pré-crise subprime, e seu significativo crescimento nesse 

período ocorreu em função do baixo custo das dívidas financeiras, que incentivaram a alavancagem 

das empresas com objetivo de fusões e aquisições (SÁ, 2011). 
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Figura 15 - Fluxo de entrada de IED por grupos 

de economias de 1995 a 2014 (US$ bilhões)  
Fonte: UNCTAD, 2015, p. 2, tradução nossa 

 

 

 

Figura 16 - Fluxo de entrada de IED - 10 principais 

receptores em 2013 e 2014 (US$ bilhões)  
Fonte: UNCTAD, 2015, p. 20, tradução própria 
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Apesar da queda de volume, a economia brasileira continuou sendo uma das mais relevantes 

mundialmente no ranking de IED, atingindo a 5ª posição, à frente de países como Canadá, 

Austrália, Índia, dentre outros, só perdendo para China, EUA, Reino Unido e Cingapura, 

respectivamente, conforme mostra ranking na figura 16.  

Adicionalmente ao capital privado externo que entra por meio do IED, como o influxo de 

IED não está sendo direcionado em volume suficiente para investimento em projetos de 

infraestrutura, o governo acaba tendo que agir como Sponsor direta e indiretamente de alguns 

projetos para garantir o desenvolvimento de infraestruturas essenciais para o bem social e para 

garantir o crescimento da economia e sua sustentabilidade em longo prazo. O financiamento 

público tem se caracterizado, nacional e internacionalmente, por dois atores principais, segundo a 

UNCTAD (2014), os fundos soberanos e os bancos de desenvolvimento. 

Os fundos soberanos são veículos de propósito específico detidos por autoridades nacionais 

ou regionais com objetivo de rentabilizar suas reservas internacionais investindo em ativos 

nacionais ou estrangeiros. Esses fundos têm ganhado, segundo a UNCTAD (2014), elevada 

importância no cenário internacional devido ao total de ativos sob gerenciamento que possuem 

combinadamente, cerca de US$ 7 trilhões, e também por aprox. US$ 6 bilhões desse capital estarem 

investidos em ativos em pouco mais de 40 economias em desenvolvimento ou em transição. Por 

conseguinte, eles estão desempenhando papel fundamental no funding/equity de projetos de 

infraestrutura nesses países, seja via aquisição ou investimento direto por compra de participações. 

Cerca de 90% desses 6 trilhões estão concentrados em 7 países.  

Já os Bancos de Desenvolvimento podem atuar não só com o fornecimento de dívida como 

também de Equity, sendo acionista de projetos junto a outros Sponsors. Essa é uma forma do 

governo compor a proporção de Equity necessária em um projeto em casos, principalmente, onde 

não há possíveis Sponsors dispostos a colocar todo esse montante, e também serve como uma 

garantia contra riscos políticos. No Brasil, o BNDES atua como acionista de empresas e de projetos 

por meio da BNDESPAR. 

Silva Filho (2014) chama a atenção para outro mecanismo público e privado que tem sido 

fundamental para financiamentos de longo prazo em países em desenvolvimento, especialmente o 

Brasil, os Fundos de Pensão. Ele argumenta que os fundos de pensão do setor público no Brasil 

têm sido uma arma importante do governo para aumentar investimentos em infraestrutura desde 

que foram autorizados em 2011 a poderem diversificar uma pequena parte da sua carteira para esse 
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tipo de investimento. O autor estima que esses fundos possuam mais de R$ 1 trilhão de recursos 

que poderiam ser canalizados para esse fim.  

 

 

2.6 Principais riscos em projetos de infraestrutura 

 

 

Entender os riscos de um projeto de infraestrutura é um fator crucial para alcançar o seu 

financiamento, uma vez que este “é responsável por mudanças inesperadas na capacidade do 

projeto de pagar os custos, o serviço da dívida e dividendos aos acionistas. Se o dinheiro não é 

suficiente para pagar os credores, o projeto está tecnicamente em default”. (PILEGGI, 2010, p. 29) 

À luz de Bonomi e Malvessi (2004), são destacadas duas formas de se classificar risco, uma 

mais geral e uma segunda mais específica. Pela primeira eles dividem risco em dois grupos, o 

sistêmico, aquele que o ambiente externo afeta o empreendimento, e o próprio, inerente a como 

situações internas afetam a atividade geral, ou seja, um risco relativo à atividade. 

A segunda é mais específica, separando riscos conforme a ótica de cada parte no projeto, 

permitindo uma análise situacional mais estrita sobre como as dimensões financeiras, ambientais, 

operacionais, políticas e do negócio afetam o projeto. Por exemplo, eles elencam como um risco 

financeiro a possibilidade de uma falta de pagamento ou mudança da taxa de juros. Já como risco 

específico operacional, um problema com um fornecedor pode afetar todo o planejamento feito 

para aquele projeto, assim como um aumento inflacionário não esperado dos preços dos materiais 

e salários. Todas essas dimensões, listadas na   
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Tabela 4, sofrem influência de riscos sistêmicos e próprios. Um exemplo de risco sistêmico 

seria uma crise financeira mundial que afetasse a taxa de câmbio, onerando o projeto. Um risco 

próprio seria aquele em que uma falha operacional causasse, por exemplo, a paralisação das 

atividades do projeto durante um tempo. 
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Tabela 4: Riscos gerais e específicos encontrados em projetos de infraestrutura, segundo 

Bonomi e Malvessi 
 

 

Fonte: Bonomi e Malvessi, 2004, p.26 

Entendendo não haver um trabalho abrangente que identificasse e sintetizasse todos os 

riscos a que um projeto de infraestrutura estaria exposto em todas as suas fases, a OECD (2015) 

desenvolveu um estudo específico para classificar esse tipo de risco de infraestrutura. A partir da 

análise das classificações genéricas de risco aplicadas ao setor de infraestrutura em diversas obras, 

este órgão identificou e sintetizou em seu estudo três macro categorias de classificação de risco em 

projetos de infraestrutura, diferenciando-os pela fonte e variando seus principais problemas 

conforme à fase do projeto. São eles os riscos político-regulatório, macroeconômico-do negócio, e 

técnico.  

Dentro de cada macro categorias são derivados riscos mais específicos a que um investidor 

está exposto em um projeto de infraestrutura. A OECD (2015) chegou dessa forma a 32 tipos de 

riscos diferentes no total por todas as fases do projeto. Alguns se estendem por todas as fases e 

outros em apenas algumas. 
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Tabela 5: Tipos de riscos por fase do projeto segundo a OECD 

Categorias de 
risco 

Fase de desenvolvimento Fase de construção Fase operacional Fase de conclusão  

Político e 
Regulatório 

Revisão Ambiental 
Cancelamento das 

licenças Mudança no 
regulamento 

tarifário 

Duração do 
contrato 

 

 

Aumento dos custos de 
pré-construção (processo 

de obtenção de 
permissões mais longo) 

Renegociação de 
contratos 

Descomissão  

Transferência de 
ativos 

 

Conversibilidade de moedas 
 

 

Mudança na tributação  

Aceitação social  

Mudança na regulamentação ou ambiente legal  

Aplicabilidade dos contratos, garantias e seguros  

Macroeconomia e 
de negócio 

Pré-financiamento Inadimplência da contraparte  

Disponibilidade de financiamento 

Risco de refinanciamento  

Liquidez  

Volatilidade da demanda / Risco de 
mercado 

 

Inflação  

Taxa de juros real  

Flutuação da taxa de câmbio  

Técnico 

Governança e gestão de projetos 

Valor final diferente 
do esperado 

 

Meio ambiente  

Viabilidade do projeto Atrasos e 
sobrecustos na 

construção 

Déficit 
qualitativo da 

estrutura / 
serviço físico 

 

 

Arqueológico  

Tecnologia e obsolescência  

Força Maior (Desastres Naturais)  

Fonte: OECD, 2015, p.42 

 

A importância de se entender que cada um desses riscos se dá por todos eles afetarem direta 

ou indiretamente o fluxo de caixa projetado da companhia. Quando o retorno do projeto é afetado, 

investidores se sentem menos atraídos a realizarem um investimento. Riscos têm, portanto, o 

potencial de afetar o fluxo de caixa uma vez que o custo financeiro de uma dívida para projetos 

está relacionado com o grau de risco percebido por um banco para aquele financiamento. 
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Rocha e Brito (2015) destaca como os principais riscos envolvidos em projetos de 

infraestrutura os riscos econômicos (demanda, taxa de juros, taxa de câmbio, etc.), técnicos, 

ambientais e regulatórios, valores semelhantes aos destacados pela OECD (2015).15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15 Complementarmente, pode ser encontrada a descrição de cada risco e sua extensão e efeitos sobre o projeto no anexo 

1 do apêndice. 
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3 PROJECT FINANCE E O FINANCIAMENTO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA  

 

 

Como a maioria dos projetos de infraestrutura são financiados em alguma proporção por 

empréstimos bancários, que na maioria das vezes são fornecidos por meio da estrutura de Project 

Finance, este capítulo tem com foco estudar essa estrutura de financiamento e como ela se 

diferencia da tradicional, um Corporate Finance. O motivador de se estudar a figura do Project 

Finance é entender se e como ele funciona como uma alternativa para facilitar os investimentos 

em infraestrutura, uma vez que, conforme visto no capítulo anterior, investidores só colocam 

capital em um projeto se enxergarem viabilidade financeira nele, o que passa por haver bancos 

dispostos a participar. Dado os riscos dos projetos de infraestrutura, a estrutura do Project Finance 

é a que pode trazer maior atratividade para as instituições financeiras de participarem, pois não há 

perspectivas de afrouxamento da regulamentação bancária para facilitar a alocação de capital para 

esses projetos após a implementação de Basileia III. 

 

3.1 Project Finance x Corporate Finance 

 

3.1.1 Project Finance 

 

Aprofundando as definições expostas no Capítulo 1, Project Finance é, segundo Gatti 

(2008), uma estrutura de financiamento a uma entidade econômica específica, ou sociedade por 

propósito específico (SPE) como é qualificado pela lei brasileira Lei 10.406/200216, criada via 

aporte de capital ("Equity") por um Patrocinador ("Sponsor"). Essa SPE é constituída com a 

finalidade específica da construção e desenvolvimento de um projeto de infraestrutura em uma 

determinada área, ou seja, de um ativo tangível a ser construído. Essa estrutura considera o fluxo 

                                                 
16 No Brasil, essa SPE pode ser aberta tanto como uma Sociedade Anônima (SA) ou como uma sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada (LTDA), sendo a primeira preterida quando se há previsão de se buscar recursos no 

mercado de capitais. 
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de caixa como fonte primária do repagamento aos credores e investidores e utiliza o ativo gerado 

como uma garantia para eles. 

De acordo com Vieira et al. (2010, p. 5) 

O Project Finance é definido como uma forma de captação de recursos financeiros 

para financiar um projeto economicamente viável, onde o investidor empresta os 

recursos necessários para obter lucro, sendo que os prazos de vencimentos da 

dívida são projetados com base no fluxo de caixa. As garantias estão voltadas 

exclusivamente, ou parcialmente, para a lucratividade do tomador de recursos. 

[...] Este tipo de projeto é uma estrutura ótima para um financiamento, já que a 

dívida é alocada para gerar lucro para quem investe e para que os acionistas 

possam obter ganhos com este empreendimento. 

Rocha e Brito (2015, p. 128) trazem uma outra nuance à definição de Project Finance a 

partir da compilação das definições de diversos autores na academia definindo-o como "uma 

maneira de 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" (tradução livre). 

Kasznar (2001), Vieira et al. (2010) e Bonomi e Malvessi (2004) retratam o Project Finance 

como uma engenharia financeira que requer que todos os riscos atuais e futuros sejam calculados 

e distribuídos entre os atores participantes daquele projeto. Essa engenharia financeira é desenhada 

especificamente para cada projeto, e não pode ser simplesmente copiada de um para outro. Seus 

conceitos conseguem ser utilizados, mas eles sempre serão derivados e se moldarão com algumas 

particularidades diferentes conforme as características do projeto financiado. 

Na academia (BONOMI; MALVESSI, 2004; GATTI, 2008; BREALEY; COOPER; 

HABIB, 1996), estruturas de Project Finance se diferenciam e são classificadas de três formas de 

acordo com as garantias que estão envolvidas: non-recourse, limited recourse e full recourse. 

 

 Non-Recourse: classificação dada por os credores não terem nenhum acesso ao 

patrimônio e/ou ativos dos acionistas e/ou Sponsors; 

 Limited Recourse: considera que os credores têm alguma garantia cedida pelos 

Sponsors/Acionistas, mas que não estão relacionadas a ter acesso ao patrimônio 

deles. Entre essas garantias estão fiança/aval, cash collateral, caução das ações de 
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controle, e obrigações de capitalização do empreendimento em um determinado 

cenário hipotético determinado; 

 Full recourse: considerada quando os Sponsors/Acionistas concedem garantias que 

afetam diretamente seu patrimônio, como dar outro ativo que possuem na sua 

empresa como garantia para cobrir os riscos do projeto; 

Dessa forma, Rocha e Brito (2015) consideram que devem ser destacadas três 

características principais quando da elaboração de um Project Finance para ser considerado como 

tal: 

1. Se obter um acordo entre partes financeiramente responsáveis para a captação de 

recursos; 

2. Se atribuir garantias baseadas somente no projeto, e que gerem dinheiro suficiente 

no futuro para cobrir o empréstimo; 

3. Haver obrigações e garantias contratuais que garantam o financiamento do projeto. 

 

3.1.2 Corporate Finance 

 

Corporate Finance é uma modalidade de financiamento bancário a empresas que, de acordo 

com Mandri Perrot e Stiggers (2013), considera como meio para o repagamento da dívida da 

capacidade do balanço da empresa e do seu acionista, ou seja, a situação econômica e financeira 

desta e todos os ativos que envolvem esse balanço. O foco não é a análise da projeção futura da 

geração de caixa daquela empresa, como geralmente já se trata de companhias estabelecidas e 

geradoras ou não de caixa. É um financiamento que se dá em cima da análise de crédito da 

capacidade dos ativos e do patrimônio dessa empresa, sob uma série de premissas que mostram a 

capacidade de solvência desta. 

Corporate Finance envolve uma série de mecanismos de financiamento, sejam eles 

emissões de ação a mercado, emissão de dívida a mercado, como bonds e debentures, 

financiamento de capital de giro direto com bancos, dentre outros. Quanto ao financiamento à 
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infraestrutura, a OECD (2015) destaca que o Corporate Finance também é uma alternativa para 

esse investimento, porém em outras formas de estruturas e com outras vantagens e desvantagens 

em relação ao Project Finance, conforme serão vistas na próxima seção.  

 

Corporate Finance é a forma tradicional de financiar infraestrutura não pública. 

Empresas que estão no ramo de construir e operar infraestrutura emitem ações ao 

mercado, ou tomam emprestado recursos com o mercado de capital para financiar 

projetos. Essas empresas consistem de um portfólio diversificado de projetos com 

riscos operacionais e de performance diferentes (OECD, 2015, p.15). 

 

Portanto, o Corporate Finance se destaca como modalidade de financiamento e possui 

como principal vantagem para um Lender pela diversificação do risco operacional, de performance 

e de repagamento daquela dívida por todo o portfólio de ativos reais geridos por aquela empresa, 

não estando concentrado no sucesso da geração de um único ativo. Esta é uma modalidade que está 

totalmente baseada no balanço da empresa tomadora. 

Uma das estruturas de Corporate Finance para financiamento a infraestrutura que tem se 

destacado no mundo são os Project Bonds. No entanto, devido a não termos um mercado de capitais 

desenvolvido para esse tipo de modalidade dado os riscos do desenvolvimento de infraestrutura e 

do país, conforme vistos no capítulo 2, o presente trabalho não abordará essa estrutura. 

 

3.1.3 Diferenciação do Project Finance 

 

 

Diferente de empréstimos tradicionais, em especial o Corporate Finance, onde se analisa o 

Balanço Financeiro e os Ativos da empresa tomadora dos recursos, e também sua capacidade de 

repagamento por geração de caixa, em um financiamento via Project Finance o banco não tem 

como se basear na análise de ativos e fluxo de caixa existente na empresa tomadora, dado que estes 

não existem em projetos incipientes. Nesta modalidade o financiamento é estruturado de forma 

customizada considerando o fluxo de caixa como fonte primária do repagamento, representando o 

ativo apenas uma garantia para a dívida (GATTI, 2008 p. 2). As garantias e condições requeridas 

também são moldadas de projeto a projeto e uma das suas principais vantagens para todos os 
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credores envolvidos é a diluição do risco entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento do 

ativo.  

No Project Finance, então, o risco do crédito incorrido pelo banco está totalmente 

relacionado a uma promessa futura de geração de receita relacionado a uma projeção de fluxo de 

caixa, que é uma promessa em muitos projetos, uma vez que nem todos partem com um contrato 

com um cliente que gerará receita futura para cobrir todo o risco do financiamento. Esse risco de 

crédito também fica concentrado em um único ativo, enquanto que em um Corporate Finance 

possui como principal vantagem para o Lender ter o risco operacional geralmente diversificado por 

todo o portfólio de ativos reais geridos por aquela empresa, estando o risco de crédito diversificado, 

além de poder em alguns tipos de dívidas estar garantido por diversos ativos e fluxos diferentes 

que diversificam o risco da operação (OECD, 2015 p 45). 

Gatti (2008) considera que o Project Finance se diferencia de outras estruturas de 

financiamento pelas seguintes características: 

 O devedor é um projeto em uma entidade com patrimônio de afetação separado da 

entidade do Sponsor; 

 Os Lenders só possuírem no máximo direito limitado ("limited recourse") sobre o 

Sponsor17; 

 Os riscos de o projeto ser divididos na devida proporção entre as partes envolvidas, 

ou seja, há envolvimento e comprometimento de praticamente todas as partes no 

financiamento em algum nível; 

 O fluxo de caixa projetado pela SPE ser o único meio e ser suficiente para cobrir o 

repagamento da dívida (juros mais amortizações) e os custos operacionais do 

projeto; 

 Em caso de o Sponsor fornecer uma garantia direta, como uma aplicação financeira, 

fiança ou a alienação de um ativo, esta ser apenas suficiente para garantir o volume 

                                                 
17 Acima desse nível de garantia Gatti (2008) classifica como uma estrutura de financiamento híbrida entre Project 

Finance e Corporate Finance. 



 

 

61 

das receitas projetadas e/ou do valor do ativo do projeto, não podendo ser superior 

a isso; 

 Complementarmente, pode-se também adicionar como características as descritas 

por Brealey, Cooper e Habib (1996) 

 A existência de complexos arranjos contratuais com fornecedores, clientes e outras 

partes envolvidas no projeto; 

 A companhia do projeto possuir alta relação debt-to-equity (ou dívida dividida pelo 

patrimônio); 

 O Lender possuir no máximo 'limited recourse' sobre o Sponsor; 

No entanto, Financiamento via Project Finance custa mais que um via Corporate Finance, 

devido aos maiores riscos que os Lenders estão expostos no primeiro, dado os riscos de construção 

e de não haver geração de receita no momento inicial, a maior necessidade de monitoramento da 

evolução do projeto e o custo e tempo que este processo leva.  

Dessa forma, Bonomi e Malvessi (2004) consideram que Project Finance geralmente só é 

utilizado para estruturas de financiamento de grande porte devido aos altos curtos de estruturação 

em todas as partes de desenvolvimento desses projetos, os quais só fazem sentido quando diluídos 

e absorvidos em longos períodos de amortização. Resumindo a discussão à luz de Gatti (2008), a 

tabela 6 elenca as principais diferenças entre as duas modalidades. 
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Tabela 6: Principais diferenças entre Corporate Finance e Project Finance  

Fator Corporate Finance Project Finance 

Garantias para o 

financiamento 

Ativos do tomador do empréstimo 

(empresas já existente) 
Ativos de um projeto 

Efeito sobre a elasticidade 

financeira 

Redução de elasticidade financeira 

para o tomador da dívida 

Nenhuma ou sutil efeito para os 

Sponsors 

Tratamento contábil De acordo com o balanço financeiro Não considera o balanço financeiro  

Principais variáveis que 

determinam a concessão 

do financiamento 

Relação com o cliente, solidez no 

balanço e rentabilidade 
Fluxo de caixa projetado 

Grau de alavancagem 

utilizado 

Depende de efeitos da dívida sobre o 

balanço do tomador 

Depende do efeito no fluxo de caixa 

projetado para o projeto 

      
Fonte: adaptado de Gatti, 2008, p. 4. 

 

3.2 Atores e diversificação de riscos de um Project Finance 

 

Project Finance envolve, para Brealey, Cooper e Habib (1996), toda a estrutura de arranjos 

contratuais que dão viabilidade a esse negócio. Tal processo passa por estabelecer uma empresa 

específica para aquele projeto, formar um consórcio de acionistas e Lenders, conseguir estabelecer 

um conjunto de contratos entre as partes envolvidas, e obter uma série de documentações custosas. 

O Project Finance é uma estrutura cara, visto que necessita que os gestores do projeto utilizem 

assessores específicos para diversas situações, como assessores financeiros, técnicos, jurídicos e 

ambientais de modo a acompanhar o projeto durante toda a sua vida e a criar instrumentos de 

distribuição e mitigação de risco que sejam eficazes.  

Enei (2007) sintetiza pela tabela 7 todos os atores e a complexa rede contratual presente em 

uma estrutura de Project Finance. 

 

 

 

 



 

 

63 

  Tabela 7: Atores e rede contratual de um Project Finance 

 
   Fonte: Enei, 2007, p. 302 

 

 

À luz de Brealey, Cooper e Habib (1996), as principais partes participantes de um Project 

Finance são: os acionistas Sponsors e não-Sponsors (os apenas investidores), o (s) Lender(s), o 

Governo, o Construtor (EPCista), o(s) Fornecedor(es) e Cliente(s). Considerando as contribuições 

dos autores, os arranjos contratuais conseguem distribuir o risco entre as partes em um Project 

Finance da seguinte forma para cada um dos participantes: 

 O Sponsor, que aporta capital na companhia, tem a responsabilidade contratual de 

assumir os riscos do completion operacional e/ou financeiro do projeto, da operação 

e da manutenção deste. Ou seja, este ator é responsável por tornar o projeto 

operacional e mantê-lo durante toda a sua vida e de assumir todos os custos extras 

necessários para a conclusão da obra em caso de a contraparte responsável não 

assumir. Por exemplo, os Lenders geralmente requerem que o Sponsor assine um 



 

 

64 

acordo de aporte de Equity em caso de eventos específicos - como deficiência no 

caixa da companhia ou necessidade de capital de giro para manutenção -, 

mecanismo este também conhecido como Equity Support Agreement ("ESA"). O 

objetivo é manter o comprometimento deste em entregar o fluxo de caixa prometido 

no planejamento do projeto e manter o ativo operante e nas especificações 

adequadas para aquela operação 

 O Lender, que empresta dinheiro para a construção do projeto e assume a maior 

parte do risco financeiro, assume o risco de performance do empreendimento, ou 

seja, o risco daquele fluxo de caixa não se confirmar, e o risco de default do Sponsor 

em relação às suas obrigações. Em caso de o Sponsor não cumprir sua parte, o banco 

tem prejuízo no seu montante aplicado no projeto. No entanto, os Lenders buscam 

diluir o risco de perda em casos de default do projeto e do Sponsor adicionando 

garantias ao seu financiamento. Geralmente o pacote de garantias detidos pelos 

Lenders em um Project Finance os confere o direito de tomarem o ativo do Sponsor, 

se tornando o dono do empreendimento, o que não é desejável dada a natureza 

ilíquida de um ativo imobilizado. Dependendo da maturidade e desenvolvimento do 

ativo, este pode nem ter valor, ou um valor de venda inferior a dívida emprestada 

por este(s) banco(s). No próximo capítulo serão estudados outros mecanismos 

colocados por Lenders em suas dívidas para diminuir o risco de perda em caso de 

default. Mesmo com o pacote de garantia, os Lenders não conseguem deixar de 

incorrer no risco de o projeto não gerar caixa suficiente para repagar a dívida, risco 

de performance. 

o De acordo com Bonomi e Malvessi (2004), o pacote de garantias de um 

Project Finance geralmente engloba: 

 Alienação/Penhor de direitos de crédito 

 Fiança bancária 

 Caução de ações ou quotas da SPE 

 Alienação/penhor de máquinas e equipamentos 



 

 

65 

 Alienação/penhor de direitos referentes à concessão ou direitos 

emergentes da atividade outorgada pela agência do governo 

específica para aquela atividade 

 Alienação/penhor dos recursos gerados pelo empreendimento, 

 Alienação/hipoteca de terrenos 

 Apólices de seguros 

 Carta conforto do acionista (Comfort Letter) 

 O EPC (Engeneering, Procurement and Construction), ou o EPCista ou empreiteiro 

da obra, assume o risco direto de construção dentro de um custo e tempo 

estabelecido no contrato. Nesse contrato, ele fica obrigado a cobrir qualquer 

penalidade que o projeto possa sofrer por atrasos no cronograma de obra e custos 

extras de construção derivados desse atraso. O EPCista geralmente é solicitado a 

apresentar uma garantia financeira da sua capacidade de arcar com esses custos. 

 O Fornecedor também tem que apresentar uma contraparte para o risco que ele pode 

gerar em um projeto, em especial nos casos de empreendimentos que dependam de 

um único fornecedor, o que colocaria todo o sistema daquele projeto em risco em 

caso de distrato com ele. Geralmente, busca-se limitar o risco de fornecimento, que 

também inclui a variação do preço desse fornecimento que pode afetar diretamente 

o retorno do projeto, com inclusão de cláusulas contra o abuso do poder de 

monopólio e estabelecendo níveis de eficiência e desempenho para aquele serviço. 

O não cumprimento pode gerar penalidades. 

 O Cliente, como parte importante por gerar a receita que torna aquele projeto 

economicamente viável, traz o risco da receita ao projeto. Logo, os contratos com 

essa parte usualmente possuem cláusulas de "take-or-pay". Ou seja, entregando ou 

não o serviço/produto, é preciso haver o pagamento dos volumes e preços acordados 

em contrato. Outras variações baseadas na ideia de que o cliente tem que garantir 

que a receita acordada em contrato vai ser paga de qualquer maneira, como 
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estipulação de uso mínimo daquela estrutura, por exemplo, também são usuais. 

Esses contratos também irão garantir usualmente que o preço do serviço ou do 

produto estará indexado à variação dos custos, como uma indexação de correção 

anual do preço desse contrato por um índice de referência, como a inflação. 

 O Governo é uma das partes de um Project Finance quando este garante uma 

concessão, que é base para o desenvolvimento do projeto. O contrato de concessão 

rege todas as obrigações e direitos entre o poder concedente e a iniciativa privada, 

regulando e protegendo, de certa maneira, o risco político e regulatório. Nesse 

contrato o governo pode, por exemplo, ser obrigado a garantir a demanda dos 

serviços daquele projeto em um dado preço e volume, fazendo o papel também de 

cliente. Como também o governo pode ser responsável por construir uma via de 

acesso para o local onde será construído aquele empreendimento. Em contrapartida, 

o governo também pode estabelecer regras e cronogramas a serem cumpridos em 

troca de manter a concessão válida. 

No entanto, embora os arranjos contratuais consigam mitigar boa parte dos riscos, Brealey, 

Cooper e Habib (1996) inferem haver um limite do quanto determinados fatores e eventos podem de 

fato serem transcritos de forma clara e segura para um contrato e do quão eficiente o monitoramento 

de todas as condições estabelecidas em cada contrato pode ser. Por isso, o Project Finance, como uma 

engenharia financeira, busca sempre estar progredindo em cima de casos anteriores, não refletindo as 

mesmas estruturas exatamente. 

Pela ótica do Lender, o Project Finance envolve o empréstimo de dinheiro de acordo com 

a capacidade de geração de caixa livre (ou fluxo de caixa livre, ‘FCL’) futura daquele 

empreendimento, o qual se encontra apartado do patrimônio dos seus acionistas por meio da 

entidade da SPE, que é estabelecida em separado do patrimônio do Lender para haver controle 

sobre o caixa daquele projeto, ou seja, para não se misturar com o de outros, visto que esse caixa é 

dado em garantia aos credores. A SPE é o meio pelo qual o caixa do projeto é distribuído (ROCHA; 

BRITO, 2015). 

Separar a empresa do projeto em uma SPE é vantajoso, por esta ter menor risco de perdas 

para os bancos em caso de falência. O patrimônio e ativos dessa empresa estarão protegidos como 

garantia aos credores daquela SPE, todos conhecidos dentro daquele ambiente dado pelo Project 
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Finance. Esta estrutura também gera obrigações e comprometimento entre todas as partes 

envolvidas naquele projeto ao estabelecer funções e retornos naquele universo, diminuindo 

potenciais problemas de agência e mudança dos credores. Isso traz previsibilidade, que por sua vez 

tem relação direta com tornar os riscos menores e estáveis. Segundo Brealey, Cooper e Habib 

(1996) essa é uma das explicações de o porquê os bancos geralmente aceitarem fazer altas 

alavancagens em projetos com dívidas non-recourse, o que significa, em outras palavras, uma 

estrutura de capital com passivos muito mais elevados do que patrimônio líquido. No entanto, esse 

fato também é uma miopia dos bancos, pois estes estariam permitindo indiretamente que os 

Sponsors tomem dívida sem precisar lançar no seu balanço. 

Rocha e Brito (2015) identificam haver uma certa tendência de rejeição dos credores a 

emprestar dinheiro para o projeto em modalidade non-recourse como uma precaução quanto a 

prover maior comprometimento ao projeto pelo Sponsor. Acontece que dívida non-recourse atribui 

indiretamente ao Sponsor a opção de default no projeto sem nenhum risco de perda adicional do 

seu patrimônio, além do já investido em caso de algum cenário adverso para a continuidade do 

empreendimento.  

Para os Lenders, essas operações de longo prazo não são difíceis de financiar apenas pelos 

riscos desse ativo não entregarem o fluxo que promete e outros riscos sistêmicos e próprios que 

possam afetar a operação. Liquidez usualmente também não é o problema. O que os bancos 

enfrentam são dificuldades regulatórias de se alocar um risco de longo prazo no balanço, dado que 

os requerimentos de capital, no lado do passivo, e compensações de ativos de liquidez, no lado do 

ativo, são diferenciadas e mais custosas, reflexo principalmente das novas regulações de Basileia 

III18, as quais serão discorridas mais a frente nesse trabalho, pois também afetam o risco de crédito 

avaliado pelos bancos e é de importante conhecimento para a negociação com os credores 

(BONOMI; MALVESSI, 2004). 

Por prática e conceito, de acordo com Bonomi e Malvessi (2004), um Project Finance 

geralmente é non-recourse, seguindo a mesma linha de este ser baseado na dívida em uma SPE, 

que tem todo o seu patrimônio separado das suas acionistas. As responsabilidades daquela SPE e 

da administração dela não se estendem para a estrutura acionária. As obrigações do Sponsor se dão 

via aporte de capital ou dívida para desenvolver aquele projeto. No entanto, no Brasil, Bonomi e 

                                                 
18 Proposta de regulamentação bancária internacional publicada em 2010 que define uma série de normas e regras para 

melhorar e reforçar o controle do sistema financeiro internacional. Está em fase de adoção e implementação pelos 

países signatários do acordo. Os acordos de Basiléia serão melhores explorados na subseção 4.6. 
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Malvessi (2004, p. 65) consideram ser muito raros os financiamentos non-recourse por 

características do nosso mercado, pois, dadas as instabilidades e riscos sistêmicos e políticos altos 

do país, o risco de se financiar um projeto é mais elevado do que em países desenvolvidos com 

uma economia, política e regulações estáveis.  

No Brasil, as estruturas de Project Finance usualmente são, de acordo com esses autores, 

‘full recourse’ contra o empreendimento, mas ‘limited recourse’ contra o Sponsor, pois esta 

classificação está ligada a quanto o patrimônio e outros ativos deste estão obrigados/dados em 

garantia no financiamento. Em outras palavras, está relacionado a se parte ou todos os ativos que 

o Sponsor possui em sua empresa e que não estão diretamente ligados ao projeto foram dados em 

garantia para cobrir o projeto financiado. Caso haja esse envolvimento do patrimônio do acionista, 

dependendo do grau de envolvimento, classifica-se o Project Finance como limited ou full-

recourse. Essa é uma forma que os Lenders encontraram de diminuir os riscos nessas operações. 

Mas cabe mencionar que, para Gatti (2008), quando a estrutura de garantia de um financiamento a 

projeto envolve garantia de outros ativos geradores de caixa do acionista Sponsor, este empréstimo 

não é mais um Project Finance puro e sim uma estrutura híbrida. 

Uma das partes mais relevantes para o Project Finance são os contratos, instrumentos onde 

são formalizados os acordos entre as partes e diluídos os riscos inerentes ao projeto, regulando 

praticamente todos os direitos e obrigações daquele Project Finance. Os contratos são, portanto, a 

espinha dorsal da operação e onde toda a criatividade de mitigação de risco é transcrita. Daqui, 

nasce também a principal dificuldade para os Lenders em um Project Finance, que está na 

dificuldade de se prever todas as variáveis de risco em todas as partes do projeto e de criar uma 

estrutura que mitigue 100% o risco total via contrato (BONOMI; MALVESSI, 2004). 

Risco é um fator responsável por criar eventos inesperados que podem afetar a capacidade 

financeira do projeto. O sucesso de um Project Finance está ligado com analisar minuciosamente 

todos os riscos que o projeto pode sofrer durante sua vida econômica, seja antes, durante ou depois 

da construção. O monitoramento dos riscos do projeto deve ser feito, então, a todo o momento, 

renovando-se as premissas de mitigação conforme os cenários mudam (GATTI, 2008). 

Considerando a existência desses riscos, Bonomi e Malvessi (2004, p. 65) identificam como 

as principais dificuldades para se pensar Project Finance no Brasil como: 

 Não haver uma legislação específica sobre essa modalidade no país; 
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 A volatilidade da nossa moeda que traz um risco cambial para os 

Sponsors/acionistas estrangeiros; 

 o risco político com a imprevisibilidade de uma linha econômica e política a ser 

seguida a longo prazo no país trazendo eventos possíveis de alterações legislativas, 

um problema para contratos de longo prazo; 

 o risco econômico, dada a frágil e instável economia brasileira, suscetível a 

turbulências e dependente do preço das commodities; 

Por fim, além da figura do pacote de garantias que conferem um colchão contra riscos, 

Bonomi e Malvessi (2004, p. 28) e Enei (2007, p. 311) também elencam os principais contratos 

presentes em uma estrutura de Project Finance, sendo estes, conforme já argumentado por todo 

este capítulo, um dos principais mecanismos de diversificação de risco do Project Finance. 

 Contrato de financiamento  

 Contrato de acordo entre credores  

 Contrato de termos comuns de financiamentos (Commmon terms agreement) 

 Contrato de obrigações dos acionistas controladores (Sponsors Support Agreement) 

 Contrato de concessão 

 Contrato de compra e venda (take or pay, through out, etc) 

 Contrato de caução de recebíveis (securitization) 

 Contrato de responsabilidade dos acionistas (Keep Well Agreement ou Comfort 

Letter Agreement) 

 Contrato de Empreitada e Construção 

 Contrato de operação e manutenção 

 Contrato de obrigações ambientais 
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 Contratos de Seguros 

 Contratos de fornecimento de insumos ou matéria-prima 

 Contrato de administração de conta 

 

3.3 Obrigações adicionais e acessórias: o uso dos Covenants 

 

 

Segundo Corielli, Gatti e Steffanoni (2010, p. 1), é uma prática comum em Project Finance 

o estabelecimento de mecanismos em contratos com o intuito de limitar a liberdade dos gestores 

do projeto e dos Sponsors, aumentando a capacidade de verificação e controle do fluxo de caixa 

pelos Lenders ao mesmo tempo em que reduz o impacto de eventos não esperados. Entre esses 

mecanismos, junto a uma rede de contratos financeiros e não financeiros, estão os covenants.  

Borges (2000) define covenants como obrigações específicas postas em contratos que 

estabelecem algum grau de exigência de cumprimento ou não de determinada matéria, tendo como 

atributo fundamental aos Lenders o poder de ajudar a reduzir as variações no fluxo de caixa. Eles 

servem também como mecanismo para estabelecer e manter um acompanhamento do projeto. 

Borges separa covenants em duas categorias, covenants restritivos, aqueles que buscam restringir 

a empresa de algo, e os covenants de proteção, obrigações que a tomadora deve seguir para proteger 

o capital dos bancos.  

Bradley e Roberts (2004) também acrescentam que covenants são cláusulas que impõe 

restrições às atividades do gerenciamento da empresa, prevenindo-os de tomar certas ações e/ou 

regulando outras que eles devem manter. Eles servem como meio de assegurar que a alta gerência 

não vai expropriar as riquezas da companhia. 

É por meio dos covenants que os Lenders conseguem criar estruturas e obrigações que 

diminuem seus riscos de perda. Para se construir covenants, uma branda verificação de riscos tem 

que ser feita pensando-se em todos possíveis eventos futuros que poderiam ocasionar um risco para 

o projeto, seja por má administração ou por eventos não aleatórios do mercado. Dessa forma, 

covenants são derivações da análise de risco por meio de inclusão nos contratos de obrigações a 

serem cumpridas ou não pelos gestores e acionistas do projeto. 
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Corielli, Gatti e Steffanoni (2010, p. 1) consideram essas obrigações, em conjunto com a 

rede de contratos, uma ferramenta de gerenciamento de risco institucional que Lenders e Sponsors 

usam para limitar problemas de agência e riscos corporativos. Trata-se muitas vezes de cláusulas 

de pré-comprometimento ao projeto, dando maior segurança àquela dívida e tendo o potencial de 

reduzir o prêmio de risco usualmente solicitado pelos Lenders.  

Este é um fato que Bradley e Roberts (2004) constatam em seus estudos. Segundo os 

autores, existe uma correlação entre o valor da dívida e a ausência de covenants nela. No caso de 

ausência, o valor dessa dívida é menor, mas os custos maiores. Quando possuem covenants, 

investidores têm tendência a pagar mais por essa dívida, o que, em outras palavras, é aceitar uma 

taxa de juros menor nela. 

Os covenants servem também como garantias indiretas, positivas ou negativas, formuladas 

para levar o tomador ao pagamento da dívida de forma mais segura. Os covenants de obrigações 

positivas são relacionados a exigências de se cumprir determinadas práticas que levam à uma 

administração eficiente. Os covenants de obrigações negativas são relacionados a limitar a 

liberdade e pratica de gestão dos administradores. (BORGES, 2000, p. 13) 

Borges (2000, p. 14) elenca como exemplos de exigências requeridas por Lenders por meio 

de covenants de obrigações positivas junto a outras adicionadas por este trabalho: manter todos os 

devidos seguros para proteção daquele empreendimento, divulgar aos credores demonstrativos 

financeiros auditados em um período determinado, informar fatos relevantes, cumprir a legislação 

ambiental obtendo e mantendo todas as licenças ambientais em dia, bem como as licenças de 

operação e certidões negativas de débito, dentre outros. Como obrigações negativas, podem ser 

citados: não vender ou alienar parte dos ativos, não vender ou descontar títulos de créditos, não 

mudar a natureza do negócio, não efetuar investimentos em aquisições e fusões, limitar a 

distribuição de dividendos, dentre outros 

O estabelecimento de um covenants geralmente é seguido ou antecedido por uma 

penalidade pelo seu não cumprimento, como o vencimento antecipado da dívida, o que levaria 

credores a executarem todas as garantias. No nível de garantias requeridas em um Project Finance, 

isso pode representar os credores se tornando donos do empreendimento.  

As principais ações e vedações imposta pelos Lenders por meio de covenants, segundo 

Bradley e Roberts (2004) a partir do estudo de inúmeras dívidas de Project Finance, estão 

relacionadas a:   
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 Vedação a distribuição de dividendos, de recompra de ações com prêmio e venda 

dos ativos da companhia; 

 Proibição de emissão de dívida com nível de prioridade maior do que a existente; 

 Vedar a utilização do fluxo de caixa para custear um novo projeto com NPV 

negativo, e/ou projetos que só beneficiarão os bondholders (prumo teve muitas 

cláusulas dessas); 

Não escapando à lógica encontrada por Bradley e Roberts (2004), entre as principais 

preocupações dos credores ao estabelecer covenant estão, segundo Borges (2000), obrigações que 

podem piorar a situação econômica financeira atual e futura daquela empresa. São mecanismos que 

buscam, por exemplo, estabelecer meios de diminuir riscos futuros de um ato nocivo da 

administração do projeto, conferindo maior poder de monitoramento e ação dos credores. Entre 

essas obrigações, está, por exemplo, a capacidade de limitar o endividamento do projeto com o 

estabelecimento de um índice de alavancagem financeira a ser seguido.  

Também se pode limitar o projeto a contrair novas dívidas e obrigações como dar aval ou 

fiança a outro credor, eventos que representariam uma oneração dos ativos do projeto. A 

manutenção de um nível de caixa ou capital de giro mínimo é outro dos limitadores que podem ser 

estabelecidos pelos credores, exigindo que a empresa mantenha uma liquidez para honrar 

compromissos dentro de certo prazo.  

Quanto a esse último ponto, geralmente a principal preocupação dos credores em um 

Project Finance é com a manutenção de níveis mínimos para pagamento das despesas operacionais 

e de juros para manter a operação enquanto não se atinge um desempenho desejável. Para tanto, os 

Lenders podem derivar esse covenant solicitando que os Sponsors garantam a operacionalização 

do porto após a construção até certo período, o que geralmente ocorre até o atingimento do 

completion financeiro do projeto. Essa cláusula de comprometimento é conhecida como ESA 

(Equity Support Agreement).  

Embora o ESA geralmente estabeleça um limite de aporte de capital para suportar o projeto 

em momentos de necessidade, o uso em conjunto com os demais covenants que reduzem a 

volatilidade do fluxo de caixa tende a diminuir possíveis contribuições de Equity dos Sponsors. 

Cabe ressaltar que, segundo Corielli, Gatti e Steffanoni (2010, p. 4), como uma contribuição 

positiva de seu trabalho, “a volatilidade do fluxo de caixa está negativamente relacionado ao nível 

de CAPEX e positivamente correlacionado ao custo de dívida e de capital”. Outro efeito positivo 
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da redução dessa volatilidade encontrada por esses autores é que este fato tende a aumentar os 

níveis de debt-to-equity ratio, razão entre dívida e capital social, permitidos pelos Lenders, o que 

no Brasil não faz muita diferença, uma vez que esses níveis de alavancagem já são determinados 

pelo BNDES, para o caso de portos marítimos em 70% de ‘debt’ e 30% de ‘Equity’ em relação ao 

total de passivo no balanço. 
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4 PORTO ALPHA E PORTO GAMA: FINANCIANDO PROJECT FINANCE NO 

BRASIL 

 

 

4.1 Breve descrição dos Portos Alpha e Gama 

 

4.1.1 Porto Alpha 

 

Trata-se de um terminal portuário privativo com foco na exportação de commodities que 

teve seu projeto concebido e aprovado no final da década de 00 e obras concluídas em meados da 

década de 10. As obras desse porto se estenderam por anos devido a dificuldades de obtenção de 

algumas licenças e pela falência de um de seus Sponsors.  

Atrasos de obra afetam diretamente o custo total de um projeto, e, em obras de grande porte, 

causa sobrecustos de milhões de reais. Sem um Sponsor para suportar as necessidades de caixa 

imprevistas e atrasos, projetos tendem a falir se não encontrarem uma alternativa para suporte de 

capital, seja por dívida ou por Equity. 

No caso do Porto Alpha, esses dois eventos resultaram na venda deste a novos Sponsors, 

que assumiram a dívida feita para construção do projeto e injetaram novos recursos para finalização 

da obra. A dívida naquele momento da entrada dos novos acionistas era composta (1) por um capital 

de giro bridge do BNDES garantido em parte por bancos comerciais, (2) por uma dívida com um 

banco comercial repassador do BNDES, (3) por uma dívida para compra de equipamento com uma 

ECA, (4) por um Pré-Pagamento de exportação, (5) além de outras linhas pequenas de capital de 

giro. Com exceção da dívida do BNDES, todas as demais eram estabelecidas em dólar, moeda que 

também é a moeda funcional desse porto. 

Como condição para injetarem o recurso necessário para finalizar a obra, os novos Sponsors 

requereram dos credores o take-out da dívida existente, alongando-a por 15 anos e estruturando-a 

no modelo de um Project Finance. O fluxo de repagamento das dívidas foi casado com a 

capacidade de geração do fluxo projetado da companhia, assim como por ele foram estabelecidos 

os prazos de carência das dívidas e outras condições contratuais. 
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No alongamento, as dívidas 1, 2 e 3, que contavam com garantias reais diretas do projeto, 

foram estabelecidas com grau de senioridades perante às demais, assim como tiveram uma carência 

de principal e juros inferior de 2 anos. Ter o grau de senioridade implica que estas terão preferência 

de pagamento perante outras dívidas de grau subordinado. Ou seja, as ‘dívidas subordinadas’ só 

podem ser pagas dentro do agendamento de pagamento estabelecido na negociação após as ‘dívidas 

sêniores’. Dessa forma, a carência e o prazo final das dívidas subordinadas, com exceção dos 

capitais de giro de curto prazo, foram estabelecidos de modo a se encerrarem após as condições 

das dívidas sêniores, o que resultou em uma carência superior nessas dívidas e um prazo final 

encerrando 6 meses após.  

Os credores subordinados também ficaram com um grau de preferência de pagamento 

inferior aos acionistas, que poderiam ser remunerados por um mecanismo similar a um pagamento 

de dividendos antes de terem que pagar as obrigações dessas dívidas. Essa subordinação ‘extra’ 

desses credores foi posta em prática com a transformação dos vencimentos dessas dívidas, após 

período de carência, em automaticamente diferidos. Por esse mecanismo fica estabelecido que, se 

não houver dinheiro disponível no momento em que aquela parcela seria devida, ela é 

automaticamente acumulada para pagamento junto com o próximo vencimento, não vencendo 

aquela parcela e não disparando um default na dívida. 

Para gerir os caminhos que o fluxo de recebimento do porto deverá seguir para respeitar os 

níveis de senioridades de pagamentos sem afetar a operação do projeto, foi criada uma estrutura de 

administração de conta em cascata, ou “cash waterfall”, a ser gerida por uma terceira parte, um 

agente de administração de contas. 

As informações obtidas para esse estudo de caso se passam, então, nesse período da 

negociação da dívida do Porto Alpha para transformá-la em um perfil adequado ao tipo de 

financiamento de infraestrutura. Durante a fase de construção, quando as dívidas possuem um perfil 

de curto e médio prazo, o financiamento via Project Finance não estava composto. O alongamento 

e estruturação destas dívidas trouxe o projeto para um perfil de Project Finance, por onde 

estabelece-se o fluxo de repagamento da dívida conforme seu fluxo financeiro projetado. 

 Cabe mencionar que, embora naquele momento houvesse contratos de longo prazo que 

garantiam parte do fluxo projetado, outra parte ficava exposta ao mercado spot. Dessa forma, o 

porto teria que comprar mercadoria com contratos de curto e médio prazo, os quais não garantem 

o fluxo total do Project Finance. 
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 Foi necessário, então, fazer uma nova análise de crédito do Porto Alpha como um novo 

projeto devido a todas as novas premissas que envolviam, em especial, os novos acionistas e os 

novos cronogramas de obras.  

No momento posterior à análise de crédito para transformação da dívida em longo prazo, 

os bancos tiveram que negociar covenants e obrigações contratuais para mitigar parte do risco a 

que agora ficariam expostos e a tornar a estrutura proposta pelos Sponsors mais satisfatória. Diante 

de um modelo financeiro que mostrava um fluxo incerto para repagamento das dívidas nas 

condições atuais, o foco material da análise do alongamento teve que se dar em como se proteger 

contratualmente dos riscos do projeto e garantir melhores condições de repagamento. 

 

4.1.2 Porto Gama 

 

O Porto gama é um terminal portuário de uso misto dentro do conceito porto-indústria. 

Atua, então, em diversos segmentos, não tendo um tipo de produto focal específico como no Porto 

Alpha. O projeto também teve início no final da década de 00 e término de construção na década 

de 10 após atrasos e ampliação do escopo de obra. 

O momento de análise desse estudo de caso se dá no período de take-out do Bridge Loan 

de financiamento da obra e consequente concessão de financiamento de Longo Prazo no modelo 

de um Project Finance. Os bancos que estavam junto com o BNDES nessa época com Bridge Loan 

e uma garantia (fiança) de completion técnico ainda não tinham avaliado o modelo financeiro do 

porto de longo prazo. Essa análise só tinha ocorrido de forma superficial nos anos anteriores para 

a concessão das linhas de curto prazo, pois não esperavam ter que emprestar os recursos de longo 

prazo. 

 Por exemplo, no momento de concessão do empréstimo ‘bridge’, usualmente o parecer da 

área de crédito aprovando a operação informava que aquela linha era temporária e seria substituída 

pelo financiamento do BNDES no prazo estipulado mediante ao cumprimento pelo projeto das 

condições precedentes definidas por aquela instituição. Essas condições geralmente envolviam a 

finalização das obras e obtenção de licenças e contratos comerciais. 

O BNDES, até o início do primeiro governo da presidente Dilma Roussef, garantia o take-

out dos bridges com um financiamento de longo prazo assim que o risco de obra acabasse e o 
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projeto gerasse receita. No entanto, o papel do BNDES no ano do take-out já havia mudado, e este 

não quis assumir financiamentos com linha de empréstimo direto, que se caracteriza por não 

possuir um banco garantidor por trás dando segurança de pagamento parcial ou integral ao BNDES. 

Como os bancos comerciais já estavam com o risco do projeto em seus balanços, eles tiveram que 

assumir o financiamento de longo prazo repassando o funding subsidiado do BNDES. 

A estrutura de dívida naquele momento anterior ao financiamento de longo prazo era 

composta por uma linha de capital de giro ‘bridge’ concedida por um banco comercial, uma linha 

de capital de giro ‘bridge’ concedida pelo BNDES, garantida integralmente por fianças de bancos 

comerciais e uma Debêntures de infraestrutura. 

O financiamento de longo prazo, objeto da análise desse trabalho, foi concedido próximo 

ao término da construção do porto, fazendo a substituição apenas das linhas de bridge. A 

Debêntures teve suas características financeiras alteradas de modo a ficar com fluxo pari-passu ao 

financiamento de longo prazo. O objetivo foi manter o mesmo nível de senioridade para todas as 

dívidas de modo a também compartilharem o pacote de garantia negociado nesse Project Finance. 

Para concessão desse financiamento, as principais dificuldades encontradas pela área de 

crédito foram devido (i) ao projeto ter apenas 12% da receita total projetada garantida por contratos 

de longo prazo, (ii) por haver uma necessidade de funding adicional de R$1,1 bilhão encontrados 

em seu modelo financeiro, e (iii) por um dos setores da economia que poderiam alavancar o projeto 

estar em crise naquele momento. Embora com dificuldades relevantes, o empréstimo foi aprovado 

com base principalmente na qualidade do acionista e os riscos encontrados foram mitigados em 

covenants e obrigações no contrato de financiamento.  

De modo a clarear essa decisão, a próxima seção desse trabalho focará em mostrar como 

um banco comercial brasileiro analisou a concessão de empréstimo para Project Finance nessas 

características (sem contrato de longo prazo garantindo 100% do fluxo e com obras ainda em 

andamento) e como os riscos encontrados foram mitigados, função esta que fica a cargo da área 

comercial e de produtos do banco. 

No outro projeto em análise, o longo prazo também foi desembolsado perto do fim do 

período de construção com o comprometimento do acionista colocando mais Equity para finalizá-

lo. Em se tratando de um desembolso de financiamento de longo prazo sem obra concluída, e tendo 

também como características nesses dois financiamentos, a não existência de contratos de 
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offtake/take-or-pay suficientes que garantissem o integral cumprimento do modelo financeiro base 

aprovado, a análise de crédito deles teve que ser feita considerando ainda o risco de construção. 

 

 

 

4.2 Entendendo a ótica dos Lenders para concessão de um financiamento Project Finance 

 

 

 

Entre os motivos principais para os Sponsors procurarem a estrutura de Project Finance 

para investimentos em infraestrutura, está a capacidade que esta confere de uma maior 

alavancagem financeira para um projeto separando este em uma empresa com patrimônio e ativos 

separados dos acionistas. Essa alavancagem pode, muitas vezes, alcançar 80% do custo de 

construção da obra. A necessidade de utilização de capital próprio pelos Sponsors, então, diminui, 

dado que o repagamento é visto em separado pelos bancos e com base no fluxo de caixa projetado 

daquele empreendimento, e não na qualidade e balanço da empresa como um todo.  

Para se ter sucesso em um Project Finance, é necessário que os bancos o suportem. 

Sponsors e Lenders precisam ter seus interesses mutuamente satisfeitos. Durante todas as fases do 

projeto, essa condição precisa estar suprida. Uma vez dentro do Project Finance, o compromisso 

das partes é firme e a saída envolve altíssimos custos. Sponsors não conseguem sair sem ou 

entregarem toda a companhia para os bancos ou pagarem vultosos fees para troca de controle. 

Lenders só têm sua saída possível antes do fim do financiamento: caso outro Lender compre sua 

parte ou caso ocorra um evento de default que permita executar a dívida, vender o projeto, e liquidar 

seu passivo. 

De acordo com Ehlers (2014), financiamento com bancos para projetos de infraestrutura é 

vantajoso em relação a outras modalidades, como Bonds, por exemplo, devido principalmente à 

flexibilidade e expertise que bancos têm em negociar e renegociar dívidas e manter um eficiente 

monitoramento sobre o tomador. Esses fatores são importantes, pois como o fluxo de caixa do 

projeto é apenas uma projeção que varia de acordo com diversas premissas e, como o risco de 

construção de um projeto de grande magnitude é alto, este requer um agente que monitore o 

progresso e desembolse os recursos do financiamento conforme real necessidade gradualmente. 

Além disso, após a construção, caso o fluxo de caixa não se confirme, usualmente esses tipos de 

projeto requerem uma renegociação no fluxo da dívida, e negociar com um banco ou um sindicato 
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de bancos é muito mais fácil do que negociar com credores diversos que não estão monitorando o 

dia-a-dia do projeto que geralmente compõem a emissão de um Bond. 

Sendo o Project Finance um vínculo entre Sponsors e Lenders durante toda a vida do 

projeto, que possuem vida média de financiamento geralmente não inferior a 10 anos, conseguir o 

suporte de bancos para essa empreitada não é uma tarefa de fácil cumprimento para os Sponsors, 

motivo pelo qual diversos projetos morrem antes de saírem do papel. Conseguir o chamado 

‘bankability’ para dar viabilidade ao projeto passa não só por ter um modelo financeiro ajustado 

que mostre a capacidade de repagamento da dívida. Entender os motivos que geralmente levam 

aquele banco a decidir emprestar dinheiro, o que envolve quais fatores fundamentais que bancos 

naquele país utilizam em suas análises, facilita os Sponsors a obter esse ‘bankability’. Uma vez 

que se entenda os motivos e preocupações da outra parte, a negociação tende a se tornar mais 

propícia. 

Bancos são agentes não apenas de intermediação financeira, mas também, e principalmente, 

de gerenciamento de riscos. Para conceder um empréstimo, é necessário que essa instituição, ou 

tenha capital próprio, ou capte recursos no mercado, como, por exemplo, sendo o agente 

custodiante do dinheiro das pessoas físicas e jurídicas, o depósito à vista ou aplicações financeiras. 

Para captar esse dinheiro, bancos pagam ou não uma remuneração de um percentual ‘x’ a seus 

clientes. Tendo esse recurso em caixa, emprestam-no a um percentual x + y, sendo que y já inclui 

uma ponderação de todos os custos de sua operação, mais uma margem de lucro, ou ‘spread’ 

bancário.  

O principal problema dessa operação acontece quando os bancos captam os recursos para 

um prazo, por exemplo, de 30 dias - ou seja, o seu cliente poderá retirar o recurso nesse prazo -, 

porém emprestam por 90 dias. Isso reflete um gap no fluxo de liquidez do banco de 60 dias, um 

descasamento de prazos de ativos e passivos. Considerando que as principais fontes de captação 

de um banco são fontes de curto prazo, uma vez que as regulamentações bancárias de Basileia 

requerem deles ativos de liquidez, quando emprestam seus recursos em financiamentos de longo 

prazo eles precisam manter em seus balanços um montante de capital de reserva maior do que 

empréstimos comuns e de curto prazo.  

Uma das principais exigências de Basileia, e que usualmente é de mais custoso 

cumprimento pelos bancos, é o nível de capital que precisam ter em relação aos empréstimos 

(ativos) que possuem em balanço multiplicado por um fator de risco médio ponderado para aquele 
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ativo. Esse fator segue uma escala determinada em Basileia para cada tipo de ativo e que está 

relacionada à sua qualidade, que também deriva do rating atribuído a esse ativo.19  

A participação do banco com dívida no financiamento advém de um mix entre capital 

coletado de depósitos, dívidas captadas pelo banco no mercado e Equity dos seus acionistas. Quanto 

maior o risco do projeto, maior é o custo de financiá-lo.  

O custo de funding de um financiamento possui alta sensibilidade ao fator de ponderação 

de risco, atributo atrelado ao rating de crédito do financiamento determinado pela Regulamentação 

de Basileia III. Conforme mostra fórmula do cálculo do custo marginal ponderado de funding, 

quanto maior o ‘Peso de Risco, maior é o custo de funding. Além disso, um Specialized Lending 

considera um coeficiente de requerimento de capital mínimo de 8% do total do passivo do banco, 

fator que pode alterar conforme regulamentação bancária local. Seguindo Basileia III, esse fator 

deve aumentar no Brasil até 2019 para 13%. Considerando que o capital do acionista tem maior 

custo de oportunidade, ou seja, seu custo é maior, quanto maior esse fator maior o custo de 

financiamento. Os Pesos de Riscos são determinados por Basileia III conforme Tabela 8, e variam 

de acordo com metodologia elencada na seção 4.5 desse capítulo (SAUNDERS; CORNETT, 2008; 

GATTI, 2008). 

 

 Figura 17: Fórmula de custo marginal ponderado de funding 

 

WMCF = Custo marginal ponderado de funding (Weighted marginal cost of funding) 

IR = Taxa Interbancária (Interbank Rate) 

RW = Peso de Risco (Risk Weight) 

t = Taxa de imposto corporativo (Corporate tax rate) 

 = Custo do equity do banco (Cost of bank equity) 

8% = Coeficiente mínimo de requerimento de capital  

Fonte: Gatti, 2008, p. 129 

Tabela 8: Atribuição de Peso de Risco em Basileia III 

 

Exposição à Corporate 

Finance  Exposição à Project Finance 

                                                 
19 Não é foco deste estudo trabalhar nos conceitos de Basileia que regulam as necessidades de liquidez bancárias e seus 

devidos percentuais. 
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Categoria de Rating Peso de Risco Padrão   

Categorização do Comitê 

de Basileia 

Peso de Risco 

Ponderado 

AAA 20%  Forte 70 

AA+ 20%  Forte 70 

AA 20%  Forte 70 

AA- 20%  Forte 70 

A+ 50%  Forte 70 

A 50%  Forte 70 

A- 50%  Forte 70 

BBB+ 100%  Forte 70 

BBB 100%  Forte 70 

BBB- 100%  Forte 70 

BB+ 100%  Bom 90 

BB 100%  Bom 90 

BB- 100%  Satisfatório 115 

B+ 150%  Satisfatório 115 

B ou inferior 150%  Fraco 250 

 

Fonte: Gatti 2008, p.304 

 

A regulamentação bancária de Basileia III diferencia o fator médio de ponderação de risco 

de financiamentos Corporate Finance e Project Finance, que está classificada por este órgão 

dentro do conceito de ‘Structured Transactions20’ ou ‘Specialized Lendings’ (SL). À luz de Gatti 

(2008), a diferença entre esses dois tipos de financiamento em Basileia se dá de forma resumida 

pelo fato de, em Corporate Finance, o repagamento estar atrelado à habilidade da gestão da 

empresa em gerar receita e caixa, enquanto, em financiamentos estruturados, o repagamento 

depende fundamentalmente do fluxo de caixa gerado por um ativo em vez da qualidade da empresa. 

Além disso, os fatores de risco deles se diferem em tipo e grau, assim como as probabilidades de 

default que envolvem cada uma dessas operações. 

Após análise a fundo do risco de empréstimos estruturados, Basileia estimou que o Loss 

Given Default (LGD)21 das dívidas de Project Finance é maior do que o de Corporate Finance e, 

consequentemente, devem ter um peso de risco médio maior22. Esses dois fatores afetam 

                                                 
20 Tradução livre: Operações Estruturadas 
21 A exposição potencial a perdas que está sujeito naquele empréstimo 
22 Para maiores detalhes sobre os estudos de Basileia sobre Structured Lendings consultar Gatti (2008) e/ou Basel 

Committee on Banking Supervision (2004) 
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diretamente os requerimentos de capital que o banco tem que ter como contraparte para conceder 

esse empréstimo. Em empréstimos estruturados, então, os requerimentos de capital para o balanço 

do banco são maiores, o que os leva a requerer um maior retorno sobre esses empréstimos. 

Além de requererem um ‘spread’ maior, os bancos querem, em um Project Finance, reduzir 

os riscos a que ficam expostos nessa operação de financiamento, pois, quanto maior o risco, menor 

o rating do empréstimo e maiores são os requerimentos de capital. Os principais riscos nesses 

financiamentos são os riscos de repagamento, risco da contraparte, risco político, risco operacional 

do projeto, risco de mercado, dentre outros, conforme mostrado no Capítulo 2. Para mitiga-los, os 

Lenders geralmente requerem um pacote de garantia e são colocados usualmente covenants e 

obrigações no contrato, os quais, se não cumpridos, conferem a eles a possibilidade de vencer 

antecipadamente a dívida, um evento de default (EoD).  

Ter o conhecimento do pensamento lógico dos bancos e o que vão requerer para mitigar 

possíveis riscos é de fundamental importância aos Sponsors antes de tomar uma decisão de 

investimento em um projeto. Algumas dessas exigências influem diretamente sobre a gestão da 

empresa e suas possibilidades de atuação. Outras conferem a possibilidade dos bancos de 

praticamente se tornarem dono do empreendimento por causa de um descumprimento de condição. 

Essas exigências variam de país a país. Conforme Gatti (2008), cada Project Finance é único no 

que se refere à complexidade dos seus contratos, e varia de acordo com sua localização geográfica. 

É uma estrutura de difícil padronização. 

Sem os Lenders, dificilmente um projeto de infraestrutura sai do papel. Saber mitigar suas 

preocupações é fundamental para se obter sucesso na aprovação de crédito dessas instituições. A 

análise de crédito é uma das outras etapas que requer um conhecimento específico, dada a 

localização geográfica e por instituição.  

A academia mostra, por meio de diversos estudos de inúmeros modelos financeiros que são 

utilizados por instituições financeiras para fazer medição e análise de crédito e cálculo das 

probabilidades de default em projetos de infraestrutura financiados por Project Finance, os quais 

requerem modelos específicos. Esses modelos vão desde variações do modelo de Copula (DONG 

ET AL., 2012), VaR (GATTI, 2008), dentre outros. Kong et al. (2008), por exemplo, foca em 

mostrar uma metodologia para se medir as probabilidades de default em um Project Finance 

variando ao longo do tempo de um projeto utilizando como base um caso real.  
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Esses e outros estudos mostram, de fato, que bancos ao redor do mundo se utilizam de 

diferentes ferramentas para tomar sua decisão de crédito. Uns podem preferir uma modelagem 

financeira estatística e outros se baseiam em fatores mais subjetivos de avaliação de crédito.23  

No Brasil, os casos estudados nesse trabalho, Porto Alpha e Porto Gama, mostram um forte 

peso da análise subjetiva. A mensuração e proteção ao risco são deixadas para a fase de contratação, 

com a exigência de determinadas obrigações contratuais para proteger a exposição aos diversos 

riscos envolvidos no projeto e na concessão do empréstimo. 

A forma e profundidade da análise de crédito também variam de acordo com a fase do 

projeto em que a concessão do empréstimo será feita. Conforme ilustrado anteriormente no 

Prefácio, Project Finance no Brasil geralmente envolve durante o período de construção um bridge 

loan para só então após o completion técnico ser feito o financiamento de longo prazo. Cada uma 

dessas fases requer uma análise diferente devido aos diversos graus de exposição a risco nelas 

envolvidos. Em alguns casos, o financiamento de longo prazo já é concedido desde o período de 

construção ou em certa parte desse período, mas são casos excepcionais, como o que ocorreu nos 

dois projetos aqui em análise. 

Segundo Sorge (2004), o risco de crédito costuma ser maior na fase inicial de um projeto e 

a diminuir ao longo de sua vida. Nessa fase, fatores como a qualidade do EPCista e o seguro da 

construção costumam ter mais importância do que, por exemplo, a análise da qualidade e 

diversificação dos clientes desses projetos. Do que adiantariam os contratos com clientes se o 

projeto não for concluído? 

A escolha desses dois projetos se deu justamente por envolverem uma análise de crédito 

mais peculiar pelo estágio em que estavam envolvidos. O estudo de caso e a análise de crédito feita 

para esses financiamentos se aterá apenas nas considerações analisadas para desembolso dos seus 

financiamentos de longo prazo. 

 

4.3 Considerações sobre a análise de crédito de um Project Finance 

 

 

                                                 
23 Não é foco do trabalho adentrar nessas modelagens estatísticas especialmente por elas não terem feito parte dos 

casos analisados. 
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A análise de um financiamento pela área de crédito de um banco é um processo de avaliar 

as probabilidades de aquele cliente não honrar com os pagamentos da dívida até o final da sua vida, 

ou seja, analisar as chances de default. Tanto para Corporate Finance como para Project Finance, 

embora a análise aconteça de modo diferente para cada, esse processo envolve diversos fatores 

financeiros e não financeiros. A ordem e grau de relevância de cada fator variam para cada tipo de 

financiamento. Existem análises onde o fluxo financeiro da empresa é bom, mas condições como 

a falta de confiança no gerenciamento da empresa pesam mais, por exemplo. Em outros, o fluxo 

da empresa pode ser ruim, mas a força financeira e a qualidade do acionista por trás dela contam 

positivamente a favor da concessão do empréstimo. 

Quando se trata de um Project Finance, por conceito se entende que o modelo financeiro 

do projeto será o direcionador de maior peso, pois é por meio dele que se atesta a capacidade de 

repagamento da dívida e se define o fluxo de amortização desta. No entanto, fluxos são projeções 

de cenários prováveis e desejáveis, porém incertos. Eles se baseiam em um estudo de viabilidade 

daquele determinado projeto e, por costume, sempre são apresentados de forma e condições 

otimistas. 

Segundo Dong et al. (2012), obter um resultado preciso no fluxo é difícil e a margem de 

erro costuma ser grande. Na análise de crédito, ao se fazer a variação de cenários dado as premissas 

específicas daquele projeto e da economia local, essa volatilidade tende a ser ainda maior. 

Dificilmente um Project Finance costuma ser aprovado se não conseguir atingir um VPL e TIR 

positivos em diversos cenários de estresse. 

Mesmo que não alcance esses índices em todos os cenários projetados, não é só o fluxo 

financeiro que irá pesar na análise. A eventualidade de um fluxo ruim pode, por exemplo, ser 

compensada por outros fatores que pesam na análise do crédito ou mitigadas no contrato de 

financiamento com a exigência, por exemplo, de um suporte do acionista caso determinado cenário 

ocorra. Esses e outros mecanismos de mitigação serão estudados no Capítulo 6. 

Além de análise do modelo financeiro da empresa, cada banco também utiliza modelos 

internos de análise de quantificação de risco de default de um empréstimo, mas não existe um 

modelo padrão para todos os bancos e para os diversos tipos de financiamento. Esses modelos de 

default são necessários devido à necessidade de os bancos de calibrarem, por regulamentação 

bancária, a exposição que possuem na sua carteira de crédito ao risco de default de uma dívida. 

Inúmeros autores na academia vêm buscando montar modelos quantitativos gerais de análise de 
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crédito e de default para projetos de infraestrutura, como pode ser visto nos trabalhos de Gatti et 

al. (2007), Kong et al. (2008) e Chiara e Garvan (2008), muitos deles modelos econométricos.  

Contudo, conforme Dong et al. (2012) comenta, é difícil de se estabelecer um modelo 

econométrico geral que funcione a todos os tipos de projetos, ainda mais com a falta de dados 

necessários. Contratos de financiamentos privados geralmente são de difícil acesso, e a maioria dos 

Project Finance no mundo são financiados por bancos de forma privada. Isso dificulta o teste da 

eficácia desses modelos.  

Pelo fato de os casos envolvidos se tratarem de modelos de fluxo de caixa projetados sem 

contratos que garantissem um percentual razoável da receita necessária para sustentabilidade 

daquele fluxo, o lado qualitativo pode ter tido um peso maior. Ele também pode estar relacionado 

a uma característica do mercado brasileiro, onde os bancos há anos se garantem em cima da 

qualidade do nome dos acionistas, característica que pode ser revelada pela enorme presença de 

financiamentos garantidos por aval, uma garantia pessoal, desses sócios. 

Como a decisão de conceder ou não o crédito a um projeto está relacionado à análise do 

risco de default, cada banco tem sua forma de fazer análise e utilizam diferentes modelos internos 

para precificar e quantificar esse risco. Alguns bancos atribuem um peso maior aos fatores 

quantitativos e outros são mais qualitativos. Tecnicamente, a identificação de uma probabilidade 

de default alta deveria afastar o banco de conceder aquele empréstimo, mas eles também podem 

buscar covenants e obrigações para se protegerem dessa probabilidade. Ademais, a precificação do 

empréstimo está relacionada com o risco a que o banco enxerga naquele empréstimo.  

Uma análise de crédito depende de informações sobre o cliente alvo e toda a cadeia que o 

envolve e pode afetar sua operação. De acordo com Saunders e Cornett (2008), as instituições 

financeiras têm uma capacidade enorme de coletarem informações sobre os clientes. Quando não 

conseguem internamente, podem compra-las de fontes externas, como agências de rating. Essas 

informações são importantes, segundo o autor, pois o julgamento sobre a probabilidade de default 

não está relacionada apenas a uma análise dos números da empresa com seus demonstrativos 

financeiros ou modelo de fluxo de caixa, como também há uma análise subjetiva de fatores 

específicos do tomador do recurso e de fatores específicos do mercado em que ele atua. 

Como fatores específicos do tomador, Saunders e Cornett (2008) lista a reputação, a 

alavancagem, a volatilidade da sua receita e as garantias que ele pode oferecer. A reputação talvez 

seja a característica mais subjetiva analisada pelo banco. Isto envolve o estudo do comportamento 
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daquele cliente no mercado, como se ele é bom pagador, se tem histórico creditício positivo ou se 

o quadro administrativo e os acionistas também mantêm essa reputação. Uma relação bancária de 

longa data com aquele cliente forma o que os autores chamam de um contrato implícito entre as 

partes. O conhecimento da história, fidelidade e honra daquele cliente pode levar o banco a 

emprestar recursos mesmo em cenários com maiores probabilidades de default, ao se considerar 

aspectos puramente financeiros. No Brasil, isso é ainda mais importante pelo fato de as empresas 

aqui terem por características de controle possuir um acionista controlador, diferentemente dos 

EUA, onde o controle das empresas é predominantemente disperso. 

Pela alavancagem, que é medida pela relação debt-to-equity ratio e o histórico desse índice 

para o cliente em análise, quanto menor ela é, menores são as chances de a dívida não ser repaga, 

conforme mostra o gráfico 1. O nível de alavancagem consegue também mostrar, por exemplo, que 

o acionista tem mais dinheiro aportado do que tomou de dívida no mercado para financiar a 

atividade da empresa, ou seja, que ele confia no negócio e no seu retorno. Essa é uma característica 

que bancos costumam apreciar no Brasil. 

 Conhecer também a volatilidade histórica do fluxo de receita daquela companhia também 

é importante, pois altas volatilidades representam maiores riscos para o repagamento da dívida. Já 

a análise do que aquele cliente possui como ativos para ceder como garantia mostra o quanto ele 

está onerado no mercado. Um cliente que já cedeu todos os seus bens em garantias pode ser um 

sinal que ele confia no seu negócio ou que está com problemas financeiros. Conhecendo melhor o 

histórico daquele cliente e os motivos de não ter bens para dar em garantias é um fator que requer 

conhecimentos específicos do banco, que geralmente obtêm essas informações por meio do 

relacionamento construído pela sua área comercial.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Relação entre o custo da dívida, a probabilidade de default e a alavancagem 
 

 



 

 

87 

 

Fonte: Saunders e Cornett, 2008, p. 315 

 

4.4 O processo de análise de crédito no Banco Zeta 

 

A análise de concessão de um empréstimo no Banco Zeta se inicia sempre pelo envio de 

uma proposta pela área comercial do banco para análise pela área de crédito. Inicialmente, a área 

comercial faz a primeira filtragem de todas as características subjetivas do cliente, buscando 

conhecer o dia-a-dia do seu negócio: quem são os administradores e o quão bom eles são, qual a 

estratégia da empresa e se ela é condizente com o mercado para crescimento futuro, se a situação 

financeira é adequada e comporta aquele volume de dívida que será solicitado à área de crédito, 

dentre outras características. Muitas solicitações nem passam da área comercial, só enviam para a 

área de crédito quando julgam que aquele empréstimo vale o risco. 

Não necessariamente o que é considerado factível pelo comercial é também avaliado assim 

pela área de crédito, mas cabe ao comercial principalmente fornecer informações subjetivas que 

uma área técnica não consegue simplesmente ver em um balanço ou fluxo financeiro. No Banco 

Zeta, a percepção dessa área em diversos casos tem um valor relevante para a aprovação de uma 

proposta, em especial por ela também ter voto no comitê de decisão. Após análise das informações 

financeiras e técnicas pela área de crédito, a proposta é levada a um comitê final para decisão 

composto pelos executivos de cada área daquele banco. Mesmo que a área de crédito se posicione 

desfavorável, aquela proposta ainda assim pode ser levada à Comitê desde que o comercial queira 
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defender perante a executiva do banco por questões subjetivas e financeiras que ele vê naquele 

cliente. 

Toda proposta colocada à análise se inicia por contar a história e histórico daquela empresa 

e de seus donos/acionistas. Esse é o primeiro direcionador de relevância na análise. Empresas de 

dono sempre têm reservado nas propostas uma análise do seu dono e seu histórico. O tempo de 

relacionamento tanto do dono ou acionista e da empresa com o banco tem relevante peso em 

algumas análises de crédito, fato que reflete a criação indireta do ‘contrato implícito’ descrito por 

Saunders e Cornett (2008). Da história daquela empresa, também se pode tirar a tradição e força 

que ela tem no seu mercado de atuação e qual a dependência que ele tem dela. Empresas que são 

fundamentais e únicas para o funcionamento de um mercado de determinada região podem ter um 

risco de default considerado mais baixo, obviamente dependendo da sua situação financeira. 

Em projetos que geralmente são construídos em empresas novas e sem histórico a se avaliar, 

o foco de análise do departamento se dá muito em quem são seus Sponsors. Devido aos 

requerimentos de capital necessários para participar de concessões e projetos de infraestrutura no 

Brasil, usualmente as empresas constituídas para desenvolver aquele projeto têm ao menos um 

Sponsor de relevância para ser analisado. Ter esse Sponsor um histórico com o banco, facilita sua 

análise. Os Sponsors formam a estrutura acionária do projeto, e ter um nome que o banco não goste 

entre os acionistas tem um peso negativo na análise. 

Nos projetos de infraestrutura, onde a operação daquele complexo tem fator relevante para 

seu sucesso, a expertise que aquele Sponsor tem na área de atuação do projeto também pode contar 

positivamente. Caso não tenha, o operador escolhido para ter essa função precisará ser analisado. 

Sua qualidade, expertise e histórico no setor atribuirão o peso na análise. Assim como também terá 

a expertise que a diretoria escolhida para o projeto tem naquele segmento e como essas pessoas são 

reconhecidas no mercado, o caráter delas. 

Quem são os clientes e fornecedores daquele projeto também são fatores que são analisados 

na proposta, dada a relevância que têm para seu sucesso. Ter contratos de longo prazo fechado com 

clientes garante à receita futura da empresa, que será fundamental para repagar a dívida pleiteada. 

A capacidade desses clientes em honrar o contrato de longo prazo tem, então, peso na análise. Os 

fornecedores são os que irão garantir o funcionamento do projeto para sua entrega e geração de 

receita. Por exemplo, um projeto de uma termoelétrica a gás sem um contrato de fornecimento de 

gás assinado teria uma análise negativa caso pleiteasse um empréstimo. 
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Devido à complexidade que envolve obras de infraestrutura, a qualidade da empreiteira (ou 

EPCista) responsável pela construção também tem relevância na análise em conjunto com os 

seguros requeridos para essa obra.  

Já pelo lado da análise da dívida pleiteada, o foco é feito em projetos, conforme explicado 

no capítulo 4, em cima do modelo financeiro projetado desse empreendimento. Usualmente, 

costuma-se variar o fluxo projetado pela companhia em mais dois cenários, um intermediário e 

outro pessimista, com base nas principais premissas financeiras. O foco é entender a capacidade de 

repagamento da dívida nesses cenários. Atribui-se também probabilidades desses cenários 

ocorrerem para se decidir por qual será utilizado como base para a decisão final. Junto a medir se 

o VPL e a TIR são positivos, também se projetam diversos cenários de distribuição de dividendos, 

além de índices básicos em Project Finance pós completion financeiro, como ICSD, EBITDA 

sobre dívida líquida, e o debt-to-equity ratio. 

Pela característica do financiamento em Project Finance, essas dívidas na sua fase inicial 

são estruturadas de modo a haver um período de carência durante a fase de construção, já que o 

projeto não tem receitas nesse período. Durante a carência, os juros geralmente são devidos, mas 

incorporados ao saldo devedor da dívida e só cobrados no fluxo de amortização da dívida projetado.  

Esse período de carência também pode se estender um pouco além do período de construção, pois 

os projetos não começam a operar em capacidade total de início, aumentando gradualmente sua 

receita enquanto ajustam sua operação. O período até conseguirem atingir a operação máxima é 

conhecido como período de ramp-up.  

Após o atingimento da performance financeira desejável, esses projetos alcançam o que é 

chamado de completion financeiro. Esse evento depende de uma série de cumprimento de índices 

e covenants estabelecidos no contrato que indicam que a empresa alcançou uma situação de 

solvência financeira e já consegue repagar suas dívidas e gerar lucro. A obtenção de completion do 

projeto costuma gerar algum benefício para a companhia, como redução da taxa de juros ou 

liberação de garantias, por exemplo. 

Por último, e não menos importante, analisa-se o pacote de garantias proposto para o 

financiamento e como e quanto ele o cobre. Tendo analisado todos esses fatores, a área de crédito 

fornece o seu parecer quanto ao pleito, podendo também dar sugestões sobre a estrutura que 

consideram mais adequada para aquela proposta, como mudanças no fluxo de amortização da 

dívida e adição de covenants, obrigações e garantias. 
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4.5 A importância do modelo financeiro 

 

 

A avaliação da capacidade de endividamento de um projeto começa no montante 

de endividamento que pode ser suportado pelo projeto, dependendo 

exclusivamente do volume de fluxo de caixa disponível para a realização de 

pagamentos do serviço da dívida, da extensão de mecanismos complementares de 

suporte de crédito, e dos parâmetros do empréstimo – a taxa de juros, a data de 

resgate, as exigências de amortização da dívida e das exigências de cobertura 

dos credores (FINNERTY, 1999 apud PILLEGI, 2010, p. 7). 

 

A utilização de modelos financeiros tem um papel relevante na avaliação de um Project 

Finance, e é onde está um dos maiores riscos para os bancos, visto que o fluxo de repagamento da 

dívida está atrelado ao modelo projetado e depende da sua confirmação. O modelo financeiro então 

tem que alinhar o retorno de todas as partes envolvidas no projeto, pois nele estão os custos que 

serão incorridos na obra e na operação, as receitas futuras que o projeto pretende entregar, a 

capacidade de geração de caixa, o pagamento dos juros e principal da dívida bancária, e o 

pagamento de dividendo aos acionistas, dentre outros, além de ter que prever capitais de 

contingência para eventuais cenários não recorrentes e não previstos que possam ocorrer. 

Para determinar o volume a ser emprestado, os bancos olham primeiro, após decidirem que 

aquele projeto tem viabilidade ou não, o quanto o fluxo proposto na modelagem financeira suporta 

de dívida em diversos cenários. A partir disso, deriva o questionamento de quão incerto e arriscado 

esse fluxo de caixa é dado os riscos de mercado (MANDRI PERROT; STIGGERS, 2013). 

 Uma vantagem derivada da modelagem financeira é a possibilidade de obter desde o início 

do planejamento do projeto uma previsão de todo o cronograma de investimento a ser feito, bem 

como o custo de capital, a taxa interna de retorno (TIR), o valor presente líquido (VPL), e o retorno 

que todas as partes terão. (Vieira et al., 2010) 

No entanto, um modelo financeiro não é preciso, especialmente quando o cenário político 

e econômico do país não é previsível e estável, e deve ser estimado com margem de erro. Essa 

incerteza ao redor desse fluxo é uma das principais preocupações dos bancos na estrutura de 

financiamento, e é de onde deriva a criação financeira destes atores no intuito de diminuir sua 

exposição ao risco de confirmação da realidade dele.  
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É por meio de estruturas de garantias e de mecanismos contratuais que visam controlar cada 

movimento que administradores dos projetos podem fazer, aumentando a capacidade de 

monitoramento, é que bancos diminuem o risco do fluxo tornando-o aceitável. O entendimento 

desses mecanismos é, então, de essencial importância para compreensão do que se esperar em 

Project Finance no Brasil, sendo o principal foco do trabalho identificar esses mecanismos no 

estudo de caso proposto. 

A modelagem fornece suporte para os bancos nas suas decisões de concessão de crédito, 

ajudando a entender quais eventuais problemas financeiros o projeto pode enfrentar. Sem esse 

fluxo, os bancos não conseguem avaliar e calcular os riscos de default possíveis do projeto. 

Modelos de default representam, segundo Kong et al. (2008), uma ferramenta estratégica para 

bancos ao analisarem crédito a empresas, medindo a exposição e probabilidade de default daquela 

dívida.  Em cima disso, os bancos derivam formas para controlar os riscos encontrados por meio 

de obrigações e covenants contratuais. 

O valuation de crédito de um projeto tem que levar em consideração não só a provável 

performance deste, como também o valor de crédito de cada contraparte do projeto. Como em um 

Project Finance também há exposição ao risco dessa contraparte, os bancos não só consideram 

esse fator em suas análises como também buscam mitigar esta exposição em obrigações contratuais 

(GATTI, 2008). 

O modelo financeiro do projeto é basicamente o valuation desse Project Finance. Tem com 

característica particular de ter que satisfazer os interesses simultaneamente dos Lenders e dos 

Sponsors. Enquanto o primeiro, de acordo com Borgonovo, Gatti e Peccati (2010), objetiva obter 

um fluxo que atenda aos ratios que protegem o repagamento da dívida, como ICSD e LLCR, os 

Sponsors focam em conseguir um melhor VPL e TIR, fatores que são influenciados diretamente 

pela projeção da dívida financeira, em especial pelo custo de capital (BORGONOVO; GATTI; 

PECCATI, 2010). 

O ICSD é um índice que indica se a empresa tem, em um determinado ano, capacidade de 

pagar o serviço da dívida daquele ano com sua geração de caixa operacional. Dessa forma, ele é 

calculado dividindo-se o fluxo de caixa livre gerado naquele ano ‘t’ pelo valor do serviço da dívida 

a ser pago naquele mesmo ano. Requer-se, em Project Finance no Brasil, que, para obtenção do 

completion financeiro, o projeto atinja um índice ICSD mínimo de 1.3x. O fluxo proposto na 
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modelagem tem que considerar a obtenção desse índice dentro de um certo número de anos, 

variando pelo tipo de projeto e sua manutenção nos anos subsequentes. 

 

      Figura 18: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) = (A) / (B) 
Cálculo do ICSD24: 

(A) Geração de Caixa 

(+) EBITDA 

(-) Imposto de Renda 

(-) Contribuição Social 

(+/-) Variação de Capital de Giro 

 

(B) Serviço da Dívida 

(+) Amortização de Principal 

(+) Pagamento de Juros 

 

 

 Fonte: BNDES, 2016 

 

O LLCR (loan life coverage ratio) é um índice para medir a capacidade que o fluxo 

financeiro da companhia tem de repagar a dívida durante o período de sua existência. Para obter 

esse índice, divide-se o valor presente líquido da soma do fluxo de caixa livre projetado até o ano 

de vencimento da dívida pelo valor total da dívida. Os bancos exigem como um dos covenants o 

cumprimento dessa cobertura após um certo período de tempo para atestar, por exemplo, o 

completion do projeto ou como uma condição de vencimento automático da dívida. Um fluxo que 

se mostre insuficiente para repagar a dívida ao longo da vida do projeto geralmente é evitado pelos 

bancos. É importante que a modelagem a ser apresentada aos Lenders mostre um índice de LLCR 

satisfatório aos bancos, embora esse seja um índice que costuma ser usado mais em Project Finance 

no exterior. 

                                                 
24 BNDES, 2016 
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O VPL (Valor Presente Líquido) é um cálculo matemático do valor presente de um fluxo 

financeiro futuro descontado a uma taxa de juros apropriada. Um ativo não tem valor se ele não 

possui capacidade de gerar caixa ao longo do tempo para compensar o valor investido para seu 

desenvolvimento. O VPL dessa forma é uma fórmula que tende a mostrar que aquele ativo vai 

gerar caixa o suficiente para remunerar o capital investido nele. 

 

A TIR (Taxa Interna de Retorno) é a taxa de retorno que imuniza o VPL de um fluxo de 

caixa, gerando um resultado equivalente a zero nessa equação. O investimento em um ativo tem 

que gerar no mínimo um TIR maior do que o custo de capital daquela empresa para ser atraente. 

Quanto maior é essa taxa, mais atrativo é o projeto em termos de investimento. 

 

 

 

 

 

4.6 Considerações de Basileia para análise de crédito de Projetos 

 

O Comitê de Basileia (2004), em seu relatório sobre a diferenciação do Specialized Lending, 

também fez recomendações dos fatores principais que bancos deveriam levar em consideração para 
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mensuração do rating de crédito desse tipo de dívida no momento de sua análise. Conforme visto 

na seção 4.4, o rating é fundamental para o cálculo do requerimento de capital mínimo necessário 

para concessão de uma dívida. Ter parâmetros básicos expostos na regulação de Basileia cabe de 

modo a orientar uma certa padronização entre bancos.  

Embora cada instituição faça essa classificação do seu jeito, os conceitos gerais de cada um 

dos 5 fatores básicos de Basileia geralmente são analisados pelos bancos no momento da análise 

de crédito. Basileia também estipula que um desses fatores pode ser classificado em uma escala de 

forte, bom, satisfatório, fraco e default. São eles: 

 

 Força Financeira: relacionado às condições de mercado a quais aquele projeto se 

sujeita, bem como suas vantagens competitivas e estrutura financeira planejada e 

projetada, como ratios e obrigações que constam nessa estrutura.  

 Ambiente Legal e Político: condições como a importância do projeto para o país, a 

força de execução de contratos e garantias, dado o framework jurídico, a 

estabilidade política, dentre outros. 

 Características do ativo: relacionado às características operacionais como riscos de 

licenças, construção, etc. Conta também como fatores de peso com a análise da 

qualidade dos contratos de offtake, do EPCista, dos Fornecedores, etc. 

 Força dos Sponsors: história do acionista, sua experiência no setor do projeto, e sua 

força financeira 

 Pacote de garantias e mitigantes: medido pelo quanto que o Lender tem de controle 

sobre os ativos do projeto 

4.7 Como foi feita a análise de crédito dos portos Alpha e Gama no Banco Zeta (Posso 

acrescentar forças) 
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4.7.1 Fator 1: quanto ao histórico da empresa, sócios e administradores  

 

Porto Alpha 

Como é recorrente em projetos de infraestrutura, onde o financiamento é feito para uma 

Sociedade de Propósito Específico criada para realizar apenas aquele projeto, não é possível 

analisar a história da empresa. Informações que seriam importantes em uma análise de crédito 

padrão, como a tradição da empresa, o histórico creditício, como o nome é financeiramente 

enxergado pelo mercado, dentre outros, não são possíveis nesses casos.  

Dessa forma, a análise foi feita fundamentalmente em cima da história dos seus principais 

acionistas. No momento da análise, a estrutura acionária do Porto Alpha possuía três acionistas, 

sendo dois deles majoritários em uma estrutura conjunta de controle e um com pequena 

participação. Foi analisada então apenas a história dos dois majoritários, uma vez que seriam eles 

os Sponsors do projeto.  

Como se tratava de um Fundo de Investimento internacional com bilhões sob gestão e uma 

empresa multinacional, também com forte estrutura financeira, a confiança na capacidade deles 

para suportar o projeto foi incontestável. Ambos Sponsors possuíam uma história de mais de 10 

anos no mercado com posição relevante nos mercados em que atuam, além de terem uma história 

forte e positiva com centenas de bancos ao redor do mundo sem nunca terem atrasado pagamentos.  

Ademais, a empresa multinacional possuía expertise no mercado de atuação do projeto e 

seria de fundamental importância para sua operação. Contar com um sócio que também ajudaria 

na operação do projeto e que seria um dos clientes do porto contou positivamente na análise, 

criando uma imagem de que ele não abandonaria facilmente o projeto por este ser estratégico para 

o seu negócio.  

Grau: Forte 

 

 

 

Porto Gama 
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Para o Porto Gama, a análise também foi focada na história e força do seu principal 

acionista. Trata-se de um Fundo de Private Equity, com mais de 30 anos de existência e bilhões 

em recursos investidos em diversos países do mundo, em especial no setor de infraestrutura. Como 

um fundo, sua expertise não é na operação das suas investidas, e sim no suporte. O histórico de 

suporte a seus investimentos e o total de ativos sob gestão no mundo foram fatores de relevância. 

Além disso, a diretoria escolhida para cuidar do projeto contava com profissionais com 

ampla experiência no setor de logística e de comercialização. Experiência, histórico de 

relacionamento com o banco, e convergência de conhecimento com os aspectos necessários para o 

desenvolvimento do projeto foram os principais pontos analisados nesses profissionais. A 

capacidade do quadro administrativo somou positivamente nesse fator. 

 Grau: Forte 

 

4.7.2 Fator 2: quanto à estrutura física e licenças  

 

Por se tratarem de portos, a infraestrutura de acesso a eles e todas as licenças necessárias 

para a fase que se encontravam precisaram ser analisadas. O Banco Zeta costuma não aprovar o 

financiamento de longo prazo a projetos sem licença de instalação e ambiental, prática que também 

é comum às outras instituições financeiras no mercado, com raras exceções. Esse é um dos fatores 

com peso mais relevante na análise de crédito. Em caso de aprovação por exceção do financiamento 

a um projeto sem licença, este financiamento usualmente terá um rating de crédito baixo levando 

a uma remuneração financeira de risco maior para o banco. O fato de tanto o Porto Alpha quanto 

o Gama já terem as licenças expedidas e, além disso, as devidas autorizações junto à ANTAQ, teve 

um peso relevante na decisão de financiá-los. A Licença de Operação, por os portos ainda estarem 

em construção, foi posta como uma condição de completion do projeto. 

Como a principal vantagem competitiva projetada para ambos era o acesso de navios de 

grande porte, a viabilidade de se fazer um calado adequado precisou ser analisada pelos estudos 

técnicos solicitados de um engenheiro independente. Através desses estudos, atestou-se a 

viabilidade de execução do plano estratégico, mais um fator positivo para a análise. 

Quanto às vias de acesso terrestre, o Porto Gama, por estar em uma localização sem acesso 

à linhas ferroviárias e de ruim acesso também para caminhões, levantou uma preocupação em sua 
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análise, já que seu modelo de negócio como um porto-indústria não ter essa vantagem em relação 

a outros portos. Embora fizesse parte do projeto o investimento no acesso rodoviário, entendeu-se 

que essa não era a modalidade mais adequada para gerar uma vantagem competitiva no longo 

prazo. Existiam também soluções para acesso ferroviário no projeto, mas estas eram de alto custo 

e descartadas por depender de licitações públicas. 

Já o Porto Alpha logisticamente teve uma análise favorável, uma vez que já tinha o acesso 

ferroviário necessário para viabilizar seu modelo de negócio. Seu principal produto exportado 

necessitava desse acesso. 

Outro ponto de atenção quanto a estrutura e localização dos projetos são as questões 

ambientais que envolvem seu desenvolvimento. Embora ambos no momento do financiamento já 

tivessem obtido as devidas licenças ambientais, a manutenção desta precisa de um plano de 

acompanhamento, além de que a evolução das obras pode trazer a necessidade de novas licenças 

específicas. Como o Banco Zeta é signatário dos Princípios do Equador25, é necessário que os 

projetos financiados também estejam enquadrados nessa regulamentação. A aderência de ambos 

os portos aos aspectos socioambientais e a inclusão de um plano de acompanhamento no contrato 

de financiamento com a contratação de uma consultoria ambiental especializada contaram 

positivamente na análise desse fator. 

Graus:  

 Porto Alpha: Bom 

 Porto Gama: Fraco 

 

 

 

4.7.3 Fator 3: quanto ao operador e construtor  

 

                                                 
25 Conjunto de critérios e princípios a serem seguidos na concessão de crédito para financiamento de projetos que 

possam impactar algum aspecto social ou ambiental. Foi estabelecido pelo International Finance Corporation (IFC), 

braço financeiro do Banco Mundial. Para mais detalhes: http://www.equator-principles.com/  

http://www.equator-principles.com/


 

 

98 

Como a construção de ambos os portos envolveu apenas empreiteiras e construtores de 

grande porte nacionais e internacionais com positivo histórico junto ao Banco Zeta, esse fator foi 

analisado positivamente com grau forte para ambos os projetos. Um relatório do atual estado da 

construção e do cronograma futuro precisou ser apresentado para análise, além de um laudo do 

EPCista e de um engenheiro independente sobre a viabilidade da construção.  

 

4.7.4 Fator 4: quanto à concorrência e mercado de atuação 

 

Por questões de sigilo, este trabalho não adentrará em questões mais específicas da análise 

concorrencial para não expor certos aspectos que possam identifica-los. Foi solicitado para análise 

do projeto um Estudo de Viabilidade comercial e de mercados alvos e concorrencial. Entendeu-se, 

na análise feita pela área de crédito, que os Portos Alpha e Gama seriam os únicos portos privativos 

em suas regiões e, por isso, sofreriam de baixa concorrência. As principais dificuldades não 

estariam na concorrência e sim na logística de acesso para atrair novos clientes e na oferta potencial 

dos mercados alvos. Os modelos mostravam viabilidade, porém, aspectos de mercado teriam que 

corroborar. Na época da análise, o Brasil ainda estava em uma situação econômica estável, porém 

já em deterioração, e as commodities ainda com cotações em alta. 

Outros fatores que pesaram na análise desse fator estão relacionados à importância que 

ambos os projetos teriam para o país e para o mercado local. Como investimentos privados 

independentes, os bilhões de reais que vieram dos investidores estrangeiros para investimento 

nesses projetos e desenvolvimento da economia local dos municípios onde atuavam os tornava 

obras essenciais para o governo. Além disso, movimentariam durante a obra e no futuro toda uma 

estrutura e cadeia de suprimento que representariam milhares de empregos. Dessa forma, jugou-se 

também que possíveis efeitos políticos e regulatórios sobre esses empreendimentos seriam 

pequenos, conforme estudo do Capítulo 2. 

Não obstante, por esses portos operarem commodities de alta demanda no mercado externo, 

se julgou que haveria um mercado consumidor externo estável para suportar a demanda pelo uso 

dos serviços deles para exportação.  

Graus: 

 Porto Alpha: Bom 
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 Porto Gama: Satisfatório 

 

 

4.7.5 Fator 6: quanto à modelagem Financeira 

 

O modelo financeiro de ambos os portos foi desenvolvido pelo Sponsor e teve que ser 

suportado por um estudo de viabilidade feito por um agente externo que atestasse que aquelas 

premissas eram viáveis. Aceitando e utilizando esse modelo como base, o Banco Zeta fez a sua 

variação para cenários distintos com intuito de atestar a capacidade de pagamento da dívida em 

cenários mais pessimistas. Em cada fluxo, diferentes preocupações derivaram e precisaram ser 

mitigadas no contrato de financiamento.  

 

Porto Gama 

 

O modelo financeiro do Porto Gama previa um período para término da construção de 1 

ano financiado parte por nova dívida bancária e parte por novos aportes dos seus acionistas. O 

período de operação modelado foi de 20 anos, em paralelo com o prazo final da dívida de 18 anos. 

A estrutura de financiamento previa uma relação de 70% de dívida e 30% de capital próprio. O 

modelo de fluxo de caixa se baseou em quatro variáveis principais, valor do arrendamento dos 

terrenos, moeda estrangeira, taxa de operação portuária e margem EBITDA, junto com dados bases 

de projeção de índices econômicos brasileiros. VPL, TIR, ICSD e LLCR foram atingidos com 

pouca folga no modelo financeiro base da companhia. 

Para o Porto Gama que só tinha no momento da análise 12% da sua receita garantida por 

contratos comerciais, foi enxergado um alto risco de viabilidade comercial por conta da 

dependência do fechamento de novos contratos da situação econômica nacional. Sem o país 

produzir e ter demanda, poucas empresas poderiam ter interesse em se instalar no porto-indústria, 

embora esse fornecesse um acesso logístico para exportação quase inexistente em outros portos 

nacionais naquele momento.  
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O modelo financeiro também apontou para os credores um alto risco de recursos necessários 

para conclusão da obra que ficariam pendentes de aporte de capital do acionista e da concessão de 

financiamento adicional por um novo banco, que à época já estava avaliando esse novo crédito para 

o projeto. Sem esses recursos, o risco de construção se elevava consideravelmente.  

Considerando o modelo financeiro ser altamente incerto e incipiente devido principalmente 

às duas condições supracitadas, a área de crédito só fez uma variação de estresse desse modelo, 

onde identificaram, como um cenário conservador, que o porto só iria gerar 80% das receitas 

projetadas e teria uma margem EBITDA 300bps menor. Nesse cenário identificaram que o projeto 

não teria capacidade de repagar suas dívidas e necessitaria de mais aportes.  

Grau: Fraco 

 

Porto Alpha 

 

O modelo financeiro do Porto Alpha previa um período para término da construção de 1 

ano e meio e financiado por novos aportes dos seus acionistas. O período de operação modelado 

foi de 16 anos, em paralelo com o prazo final da dívida de 15 anos. A estrutura de financiamento 

previa uma relação de 70% de dívida e 30% de capital próprio. O modelo de fluxo de caixa se 

baseou em três variáveis principais, preço das commodities, moeda estrangeira e taxa de operação 

portuária, junto com dados bases de projeção de índices econômicos brasileiros. VPL, TIR, ICSD 

e LLCR foram atingidos com folga nos prazos necessários no modelo base da companhia. 

Como fator negativo, o Porto Alpha só tinha 32% da receita projetada garantida por 

contratos comerciais de longo prazo. Contudo, esse volume contratado poderia já ser suficiente 

para honrar com o fluxo de amortização proposto para repagamento da dívida dependendo da 

cotação das commodities que seriam exportadas naquele porto. As taxas cobradas para a operação 

portuária eram altamente dependentes dos preços das commodities. Em um cenário pessimista para 

esse mercado, o fluxo não demonstrou capacidade de repagamento da dívida. 

Pelos estudos fornecidos e analisados, verificou-se também que haveria um mercado alvo 

futuro ainda não desenvolvido para fornecer ao porto o aumento de volume de exportação 

necessário para torná-lo rentável financeiramente. No entanto, esse mercado alvo também era 
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dependente do preço das commodities e requereria bilhões de reais em investimentos para ser 

desenvolvido. 

Ciente dessa exposição ao risco da flutuação do preço das commodities e do dólar, que 

poderiam afetar a viabilidade financeira atestada no modelo financeiro naquele momento de 

análise, foi necessário que a área de crédito sugerisse algumas alternativas para redução do risco 

do banco nesse ponto, as quais foram colocadas subsequentemente no contrato de financiamento. 

Dois mecanismos foram fundamentais. Primeiro, se estabeleceu a necessidade de atingir em até 2 

anos após o fim da carência um ICSD de 1.3x calculado, utilizando-se como base a receita 

proveniente apenas de contratos de longo prazo, para que o fluxo não fique exposto e dependente 

de volumes não contratados. Uma operação majoritária no mercado de curto prazo não garante a 

receita necessária para repagamento da dívida em todos os cenários projetados. Contratos de longo 

prazo servem a mitigar esse risco. 

A criação de uma conta reserva do serviço da dívida foi a outra condição imposta pela área 

de crédito. Como as commodities exportadas podem ser muito voláteis, foram estipulados que 6 

parcelas de serviço da dívida ficariam travados nessa conta após período de carência até o 

completion financeiro do projeto. O controle e fluxo de recursos dessa conta foram estipulados 

dentro da estrutura montada posteriormente de ‘Cash Waterfall’ pela área comercial, que será 

explicada no próximo capítulo. 

Como condições padrões para Project Finance, também foi solicitado a inclusão de 

covenants para impedir a tomada de novas dívidas, alteração da estrutura acionária e restrição para 

venda de ativos. 

Grau: Satisfatório 

 

4.7.6 Fator 7: quanto às garantias 

 

Por sua análise ter ocorrido aproximadamente 1 ano antes do Porto Gama, a maioria das 

garantias do Porto Alpha foram na modalidade de Penhor, o qual, ao longo desse ano, passou a ser 

preterida pelos bancos em relação à alienação fiduciária. Esta última possui um fator de execução 

maior do que o penhor. A alienação pode ser executada independentemente da execução do 

contrato de financiamento, enquanto o penhor só pode ser executado após a execução deste 
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contrato. Desse modo, em uma eventual Recuperação Judicial do projeto, as dívidas com alienação 

ficam fora desse processo, protegendo os bancos, enquanto o penhor não protege os bancos 

diretamente em uma recuperação judicial, pois esta garantia não pode ser executada sem o 

vencimento do contrato de financiamento, o qual é congelado com este evento.  

Como em Project Finance se financia um valor inferior ao custo total da obra, pode-se 

avaliar por padrão que, assim que concluídas as obras, a empresa vale no mínimo o valor investido 

nela. Consequentemente, por ter todos os ativos como garantia do financiamento, a dívida estará 

100% protegida. Além disso, como em ambos os casos os bancos receberam o penhor/alienação 

das ações de controle detidas pelos Sponsors, eles ficaram ainda mais protegidos que em último 

caso eles assumiriam diretamente o controle da empresa sem precisar vender seus ativos. Por fim, 

este fator para ambos foi classificado como forte. 

Seguindo o pacote de garantias padrão para Project Finance foram consideradas as 

seguintes garantias.  

 

Porto Alpha 

 Penhor das ações de controle do(s) Sponsor(s) 

 Penhor dos direitos creditórios dos contratos comerciais 

 Cessão fiduciária dos direitos emergentes da autorização da ANTAQ 

 Hipoteca dos terrenos  

 Alienação fiduciária das máquinas e equipamentos do projeto 

Grau: Bom 

 

Porto Gama 

 Alienação Fiduciária das ações de controle do(s) Sponsor(s) 

 Cessão fiduciária dos recebíveis 

 Cessão fiduciária dos direitos emergentes da autorização da ANTAQ 

 Hipoteca dos terrenos  
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 Alienação fiduciária das máquinas e equipamentos do projeto 

 Aval da Holding controladora da SPE. 

Grau: Forte 

 

4.7.7 Principais documentações utilizadas no processo de análise de crédito 

 

 Modelo financeiro 

 Demonstrativos financeiros do projeto 

 Demonstrativos financeiros do(s) Sponsor(s) 

 Estudo de viabilidade do projeto 

 Contratos com clientes, fornecedores e construtor 

 Seguros contratados 

 Laudo de avaliação das garantias (por exemplo, de um imóvel) 

 Licença de operação 

 Licença ambiental 

 Laudo do engenheiro independente 

 

 

 

 

 

4.7.8 Parecer Final 
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Porto Alpha 

Considerando (i) a presença do BNDES como o principal financiador do projeto, sendo 

parte do seu risco na modalidade direta e sem garantia de fiança de outro banco, e (ii) o 

comprometimento de aporte de recursos feita pelos Sponsors como contrapartida pelo 

alongamento, como o banco já estava exposto ao risco no Bridge Loan da operação, a área de 

crédito se posicionou favorável, por considerar a estrutura proposta no alongamento adequada para 

buscar diminuir o risco de repagamento da dívida. 

A área de crédito deixou a cargo da área comercial a execução das obrigações e covenants 

sugeridos nos contratos de financiamento. A área comercial e de projetos também fica responsável 

por criar outros riscos mais específicos encontrados, formulando meios para melhor proteger o 

banco. Os meios encontrados por esta área serão abordados no Capítulo 5. 

 

Porto Gama 

Dado os elevados desafios para a gestão e execução operacional e comercial do projeto em 

função da alta complexidade das diversas atividades que seriam desempenhadas por esse porto-

indústria, bem como o alto grau de incerteza do fluxo em um cenário econômico recessivo, a área 

de crédito não recomendou e deixou a cargo da diretoria a decisão de aprovar ou não o 

financiamento. 

Por acreditar que o risco do projeto era mitigável e válido, a área comercial buscou, antes 

das decisões finais, alternativas para mitigar as principais incertezas encontradas pelo crédito no 

fluxo para conseguir obter uma decisão diferente pela diretoria. Como a principal força do projeto 

era o seu Sponsor, buscou-se junto a ele um comprometimento de aporte adicional de milhões de 

reais o qual poderia ser exigível e executável pelos bancos, estrutura conhecida no mercado como 

Equity Support Agreement (ESA). Esse compromisso tinha como limite toda a necessidade 

adicional de aporte de capital para conclusão da obra encontrada no modelo financeiro, reduzindo 

então o risco de conclusão desta. 

Quanto ao restante dos recursos para conclusão da obra que viria de financiamento bancário, 

foi negociado que, em caso de não concessão do financiamento complementar por um novo banco, 

o acionista emprestaria esses recursos em condições pari-passus aos demais credores, mecanismo 

conhecido como ‘Back Stop’. Esse mecanismo é como se o acionista estivesse subscrevendo a 
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emissão da dívida, funcionando como uma espécie de seguro quanto ao não acontecimento de um 

evento que resultaria em uma obtenção de recursos financeiros.26 

Quanto às dificuldades comerciais que poderia enfrentar por ainda não ter a maior parte da 

receita garantida por contratos, o comprometimento do acionista que forneceu milhões de reais em 

compromisso de aporte por acreditar na viabilidade do projeto foi a principal linha de argumentação 

para defender o pleito em conjunto com a longa carência para pagamento da dívida, justamente 

para dar tempo do desenvolvimento comercial. Também foi considerado que projetos portuários 

são de longa maturação e que não se deveria olhar apenas o aspecto econômico de curto prazo para 

um projeto de maturação de longo prazo. Esse porto era considerado uma necessidade para o país, 

existia um mercado represado para ele e, em algum momento com a recuperação econômica, a 

demanda iria retomar.   

Além disso, a área comercial negociou o estabelecimento indireto de uma meta para 

obtenção de contratos comerciais de longo prazo, sob pena de vencimento antecipado da dívida. 

Essa meta indireta ocorreu ao transformar o ICSD calculável apenas considerando o fluxo 

financeiro gerado por contratos de longo prazo, e não por toda a geração de caixa da companhia. 

Esse ICSD seria móvel ao longo dos anos para acompanhar uma curva de obtenção de novos 

contratos.  

 Em conjunto com o pacote de garantia negociado para o financiamento, o resultado seria 

uma forte proteção para os bancos, que, no pior cenário, se tornariam os donos de um ativo que 

valeria mais do que suas dívidas. Esse é o tipo de evento que o Sponsor iria querer evitar a todo o 

custo para não perder todo o investimento de bilhões feito para viabilizar esse porto. Assim, travar-

se-ia ainda mais seu comprometimento em buscar e garantir a viabilidade comercial. 

Com a adição dessas gerais condições que mitigavam certos riscos encontrados, embora a 

área de crédito tenha se posicionado negativa ao pleito, a diretoria do Banco Zeta decidiu por 

aprovar o financiamento. Posteriormente, a área comercial ainda negociou outras condições 

específicas para mitigar ainda mais os riscos do projeto, as quais serão mostradas no Capítulo 5. 

 

                                                 
26 Para mais detalhes do mecanismo de ‘Back Stop’: http://www.investopedia.com/terms/b/backstop.asp  

http://www.investopedia.com/terms/b/backstop.asp


 

 

106 

5  COMO COVENANTS E OBRIGAÇÕES MITIGAM A PERCEPÇÃO DE RISCO EM 

UM FINANCIAMENTO   

 

Após a decisão da concessão do crédito pelo comitê responsável, inicia-se o período de 

contratação do financiamento, que fica a cargo da área comercial e de projetos do Banco Zeta. O 

gerente de relacionamento do cliente é, então, o responsável pela contratação da operação e 

execução do processo de mitigação de risco por meio do contrato de financiamento, respeitando as 

condições mínimas estabelecidas pela área de crédito. Fica a cargo do gerente comercial enxergar 

os demais riscos específicos do financiamento e criar meios de mitigá-los nos contratos em 

conjunto com os advogados contratados.  

O Capítulo 5 reflete as cláusulas de covenant e obrigações que foram impostas nos contratos 

de financiamento do Porto Alpha e Gama, explicando a que riscos elas tendem a mitigar. Em função 

das incertezas do fluxo, as garantias e eventos de default da dívida se tornam peça chave para 

diluição de risco dos Lenders na negociação do contrato de financiamento.  

Essas cláusulas partem de um processo de pensar em cenários futuros que possam 

representar riscos e dificultar o pagamento da dívida. Como as dívidas de Project Finance são 

100% garantidas em valor, elas criam obrigações a serem cumpridas em determinado período de 

tempo que, se não atingidas, geram a possibilidade de os bancos vencerem antecipadamente a 

dívida executando as garantias para se repagarem, saindo do risco do projeto.  

Os bancos criam, então, cenários baseados em variações de condições de mercado e de 

aspectos financeiros da companhia nos quais gostariam de ter o direito de sair do financiamento. 

Como esses cenários são aqueles em que o projeto não teria capacidade atual ou futura de repagar 

a dívida - ou seja, eventos de default -, eles servem ao direito de executar as garantias. São 

considerados eventos típicos de default (KONG ET AL., 2008; DONG ET AL., 2012):  

 

 Atraso de pagamento da dívida 

 Alguma garantia dada na dívida se provar falsa 

 Não cumprimento de covenants e obrigações  

 Cross-Default  

 Insolvência 
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 Mudanças adversas no mercado 

 

Eventos de default (EoD) são uma lista de eventos dentro de um contrato de financiamento, 

a partir de obrigações e covenants a serem cumpridos, que conferem poder aos Lenders de declarar 

todo o valor da dívida imediatamente devido. O fator de execução do EoD pode ser automática ou 

não, sendo que, na não automática, os bancos possuem a possibilidade de liberar o cumprimento 

dessa condição sem prévia negociação com a empresa, enquanto que, na automática, a dívida fica 

automaticamente vencida.  

 

5.1 Definindo risco 

 

 

Risco em um financiamento é qualquer eventualidade controlada ou não controlada que 

possa vir a ocorrer e causar um evento de incapacidade de cumprimento de obrigações financeiras 

e não financeiras. Vão desde riscos não controláveis como ambientais, caso ocorra, por exemplo, 

um maremoto que atinja o porto financiado, a até o risco de taxa de juros, como em uma eventual 

elevação dessa taxa a patamares mais elevados que torne a dívida impagável.  

 

Risco é definido para a OECD (2015, p. 42) como "a probabilidade mensurável que o 

resultado real irá desviar do resultado esperado (ou mais provável)"27 e pode ser derivado em dois 

termos que ajudam a dimensioná-lo: exposição e incerteza. Quando analisado especificamente para 

o campo financeiro, um dos principais atributos do risco está relacionado à exposição a 

probabilidade de perda que um investidor ou financiador possui a um determinado fator, como a 

probabilidade de ocorrência de default em uma dívida ou a perda do capital investido em uma 

empresa devido a um fator aleatório não esperado como um maremoto destruir o porto objeto.  

Perdas nesses empréstimos de Project Finance podem ocorrer com pequenas variações no 

fluxo de caixa esperado ou em um problema em uma das contrapartes, como fornecedores e 

clientes. Por isso que bancos, usualmente, requerem algum tipo de seguro para cobrir esses riscos 

e reduzir suas exposições a possíveis perdas, sendo no Brasil esse seguro usualmente uma carta de 

fiança bancária. 

                                                 
27 Tradução Livre 
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5.2 Covenants e obrigações utilizados para mitigar riscos no financiamento dos Portos 

Alpha e Gama 

 

 

Como a maioria dos covenants e obrigações são comuns em ambos os financiamentos e, 

para preservar o reconhecimento do nome dos projetos, uma vez que seus contratos de 

financiamento são públicos, optou-se por descrever diretamente os mecanismos utilizados em 

ambos sem separar para qual dívida foram aplicados, foram elencados apenas os mecanismos 

considerados mais significantes para realização do trabalho. 

 

 

5.2.1 Obrigação/Covenant 1 

 

Remeter, semestralmente, relatório de progresso das principais obras de implantação do 

Projeto, elaborado pelo Consultor de Engenharia, bem como permitir livre acesso dos Bancos e 

seus consultores às suas dependências, pagando diretamente ou reembolsando os Bancos pelas 

despesas incorridas em função dos trabalhos decorrentes da referida inspeção. 

 

Objetivo:  Mecanismo que confere maior poder de monitoramento aos Lenders sobre o 

projeto, permitindo a realização do acompanhamento e inspeção do andamento das obras do 

Projeto, incluindo o da sua evolução física e financeira, sem incorrer em custos financeiros 

adicionais. 

 

 

5.2.2 Obrigação/Covenant 2 

 

Manter-se como sociedade de propósito específico para o fim de implementar e operar o 

Projeto financiado até final cumprimento de todas as obrigações do Contrato. 
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Objetivo: Cláusula incluída com o objetivo de restringir as atividades da Beneficiária da 

dívida à implantação e operação do Porto, mitigando o risco de emprego do financiamento em 

atividades relacionadas a outros projetos diferentes da atividade portuária até o término da vigência 

do Contrato de Repasse. Como uma SPE, o objetivo e emprego de recursos dessa empresa tem que 

ser especificamente para a atividade para qual foi criada. Essa cláusula cria um evento de 

vencimento antecipado da dívida em caso de ser descoberta a utilização dos recursos e da atividade 

para outro fim, protegendo os Lenders. 

 

 

5.2.3 Obrigação/Covenant 3 

 

 

Manter única e exclusivamente as contas correntes previstas em contrato, bem como 

depositar a totalidade da receita proveniente do Projeto a que fizer jus na Conta Centralizadora 

estipulada, respeitando as condições estabelecidas no contrato de administração de contas. 

 

Objetivo: Permite aos Bancos regularem a forma de utilização dos recursos depositados em 

todas as contas de titularidade do projeto, as quais foram cedidas fiduciariamente em favor desses 

bancos, bem como a forma de centralização e transferência de recursos entre tais contas. Em 

sequência dessa cláusula, foi criado um Contrato de Administração de Conta, que rege todo o fluxo 

de movimentação das contas do projeto, respeitando as senioridades e ordens de pagamento, 

contrato este que rege a estrutura de ‘Cash Waterfall’.  

Foi estabelecido que todas as receitas entrarão primeiro em uma contra centralizadora, que 

só pode ser administrada por um agente de contas contratado. Esse agente de contas é responsável 

por fazer o dinheiro fluir nas devidas proporções pelas contas seguintes. Da conta centralizadora, 

os recursos descem parte para uma conta denominada de Opex, que só pode ser utilizada para 

pagamento de despesas operacionais, e outra parte para uma conta denominada de Garantia, que 

só pode ser usada para pagamento do serviço da dívida. Após o cumprimento dessas obrigações, 

os recursos que sobrarem nas contas Opex e Garantia nas devidas datas descem para a Conta 

Reserva, que é uma outra obrigação contratual explicada abaixo. Caso essa conta já esteja 

totalmente preenchida, os recursos descem para uma conta de livre movimento, onde outros tipos 

de pagamentos estipulados no contrato de administração de conta podem ser feitos, como 
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pagamento de dívidas de curto prazo, além de formação de um caixa mínimo para a empresa. Tendo 

recursos excedentes nessa conta, eles são direcionados para outra conta designada para pagamento 

da dívida subordinada. 

Após pagamento da dívida subordinada respeitando seu fluxo de amortização, qualquer 

recurso excedente é direcionado para uma conta de Cash Sweep, que tem como intuito a 

amortização do principal da dívida sênior. 

 

 

5.2.4 Obrigação/Covenant 4 

 

 

Constituir o saldo mínimo da Conta Reserva do Serviço da Dívida dos Bancos Sêniores 6 

meses antes do término do prazo de carência e mantê-lo até final cumprimento de todas as 

obrigações do Contrato. 

 

Objetivo: A Conta Reserva do Serviço da Dívida deverá ter saldo em montante equivalente 

a 6 vezes o valor da (i) 1ª prestação vincenda do serviço da dívida, no período de carência; e (ii) 

última prestação vencida do serviço da dívida, após o início da amortização de seu principal, a ser 

mantida até o término da vigência do Contrato de Financiamento. Este mecanismo visa aumentar 

o controle dos Bancos sobre a suficiência de recursos detidos pelo projeto para fazer frente ao 

pagamento das parcelas de amortização da dívida sênior. Em caso de insuficiência pontual do 

projeto para pagamento do serviço da dívida (principal mais juros) em um mês específico, esta 

conta serve para garantir o pagamento dessa parcela. Caso não haja recurso nessa conta para honrar 

o pagamento nesse caso, este evento gera vencimento automático da dívida. 

 

 

5.2.5 Obrigação/Covenant 5 

 

 

Apresentar demonstrações financeiras trimestrais em até 90 dias do encerramento de cada 

trimestre e demonstrações financeiras anuais auditadas por empresa independente registrada na 

CVM em até 120 dias do término de cada exercício fiscal, no mesmo padrão exigido pela CVM, 
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devendo ser preparadas por sociedades de auditoria selecionadas dentre Price, Ernst & Young, 

Delloite e KPMG. 

 

Objetivo: Com base nestas informações, os Bancos poderão verificar e confirmar, com 

maior segurança e transparência, o cumprimento de diversas obrigações estabelecidas no Contrato 

de Repasse, como os covenants e índices financeiros elencados nessa seção do trabalho. Exige-se 

que seja uma firma de auditoria de alta confiança. 

 

 

5.2.6 Obrigação/Covenant 6 

 

 

Não onerar ou dispor de ativos e direitos, exceto por Ônus Permitidos ou conforme 

permitido nos Documentos do Financiamento ou conforme aprovado expressamente pelos Bancos. 

Exceto pelos Ônus Permitidos, sem o prévio consentimento dos Bancos, não: (i) constituir ônus 

sobre ações ou quotas de sua propriedade emitidas pelas Subsidiárias ou dispor de tais ações ou 

quotas; (ii) subscrever, comprar ou adquirir títulos sob qualquer modalidade; (iii) subscrever ou 

integralizar novas ações e/ou quotas das Subsidiárias ou alterar seu capital social; (iv) celebrar 

contratos de mútuo, aportar ou contribuir com bens, direitos ou com quaisquer recursos em favor 

das Subsidiárias, exceto até o limite estipulado; (v) conceder garantias em benefício de suas 

Subsidiárias; (vi) permitir que seja realizada quaisquer operações que importem em modificações 

na configuração societária ou em transferência do controle societário das Subsidiárias, etc. 

 

Objetivo: Mecanismo que visa preservar as garantias atuais e futuras prestadas ou a serem 

prestadas em favor dos Bancos. Por meio dele, a SPE não pode prestar garantias pessoais nem 

financeiras a nenhum outro tipo de credor, a não ser nas condições previstas no contrato. Tal 

mecanismo proíbe também o financiamento de terceiros antes do pagamento da dívida decorrente 

do Contrato de Repasse, com exceção ao limite mencionado no item (iv), cuja finalidade é o custeio 

de despesas administrativas. 
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5.2.7 Obrigação/Covenant 7 

 

 

Sem a prévia anuência dos Bancos, não incorrer em endividamentos adicionais, exceto por 

(i) empréstimos de capital de giro ou para aquisição de bens em valor máximo estipulado no 

contrato de financiamento, e (ii) empréstimos pelo Sponsor para fazer frente ao ESA, nem permitir 

que suas sociedades controladas e coligadas assumam novos endividamentos, exceto nos casos 

previstos no contrato de financiamento. 

 

Objetivo: Impede que o projeto aumente sua alavancagem financeira tomando novas 

dívidas, o que poderia dificultar o pagamento dos atuais credores. Foi estabelecido no contrato um 

volume máximo de dívida que poderiam tomar para capital de giro de curto prazo. A liberação de 

empréstimos pelo acionista foi feita para possibilitar o cumprimento do ESA em uma eventual 

necessidade. Empréstimos adicionais pelo acionista também foram permitidos, mas seu 

repagamento só poderia ser feito mediante a recursos advindos de novo aporte de capital não 

estabelecido/esperado no contrato de financiamento. 

 

 

5.2.8 Obrigação/Covenant 8 

 

 

Não realizar reduções de capital, exceto se expressamente aprovado pelos Bancos. 

 

Objetivo: Impede a redução do valor da garantia prestada aos Bancos, visto que a totalidade 

das ações de emissão do projeto está alienada ou penhorada em favor dos deles para garantir suas 

respectivas dívidas. 

 

 

5.2.9 Obrigação/Covenant 9 

 

Sem a prévia anuência dos Bancos, não participar do capital de outras sociedades, 

ressalvada a participação atual nas suas subsidiárias. 
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Objetivo: Impede a SPE de participar de novos projetos, o que requer utilização do caixa 

dela para novos investimentos sem a prévia avaliação dos Bancos. Este evento representa um risco 

de sair dinheiro do projeto para honrar com novos compromissos não previstos, dinheiro este que 

também poderia ser utilizado para pagar a dívida corrente. 

 

 

5.2.10 Obrigação/Covenant 10 

 

 

Antes da Conclusão do Projeto, não realizar distribuição de dividendos ou pagar juros sobre 

o capital próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere o mínimo obrigatório previsto 

na lei nº 6.404/1976. Após a conclusão, não realizar distribuição de dividendos ou pagar juros sobre 

o capital próprio aos acionistas, cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere o mínimo 

obrigatório expresso em lei. Essa obrigação se mantém enquanto (i) o ICSD for inferior a 1,30x 

e/ou (ii) o índice “Patrimônio Líquido sobre Ativo Total” for inferior a 0,15, ambos comprovados 

mediante a apresentação de demonstrações financeiras auditadas e parecer de empresa 

independente registrada na CVM, no período de 12 meses anteriores à apuração acima referida. 

 

Objetivo: Protege que a receita e lucro do projeto permanecerão nele antes e depois da 

conclusão das obras, até que seja constatado que ele possui uma condição financeira adequada a 

suportar esse pagamento, o que só ocorre se tiver condição de honrar seus compromissos e dívidas. 

Ou seja, os acionistas só vão retirar dinheiro do projeto após esse cenário de diminuição de risco 

para os bancos 

Pede-se também que essa comprovação ocorra com base na análise do cumprimento dos 

devidos índices durante 1 ano de calendário completo, de modo a evitar flutuações sazonais no 

cumprimento do índice, o que também poderia prejudicar a solvência financeira do projeto. Foi 

também estabelecido no contrato que dividendos só poderiam ser distribuídos dentro da estrutura 

de ‘Cash Waterfall’, e respeitando as condições supracitadas, após o acúmulo de um caixa mínimo 

de 40 milhões de dólares na conta de livre movimento. Por questões legais, caso o projeto esteja 

bem financeiramente e dando lucro, o impedimento de distribuição cai. 
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5.2.11 Obrigação/Covenant 11 

 

 

Como condição para atestar Completion Financeiro, o projeto deve manter o atendimento 

de ICSD de no mínimo 1,30x em dois períodos consecutivos de 12 meses consecutivos durante a 

fase de amortização da dívida, sendo que, para fins de cálculo de geração de caixa, serão 

considerados somente os recebimentos decorrentes de Contratos de Longo Prazo  

 

Tabela 9: Título: Condições de Completion 

 

Completion Financeiro 

 Cumprimento da obrigação de preenchimento da conta 

reserva; 

 Cumprimento do covenant de ICSD de 1.3x por 24 meses 

consecutivos; 

 Comprovar a contratação e manutenção de instrumentos de 

proteção cambial em condições e volumes satisfatórios aos 

bancos, conforme condições estabelecidas no contrato; 

 Estar adimplente com todos os credores financeiros 

 Cumprir o índice de Dívida por Capital Social de 75/25 

 Obter comprovação pelo BNDES dos Completions Técnico 

e Legal 

Completion Técnico  Receber aprovação pelos credores para o relatório de 

conclusão de obra elaborado por um engenheiro 

independente, cumprindo condições estabelecidas no 

contrato de financiamento; 

Completion Legal  Constituição de todas as garantias 

 Ter licença operacional vigente 

 Comprovação de regularidade perante órgãos ambientais e 

ANTAQ 

Fonte: Elaboração própria 
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Objetivo: A obtenção de um índice de cobertura de 1.3x é considerada um evento que 

mostra a capacidade do projeto em repagar sua dívida. Solicita-se que seja comprovado o 

cumprimento do índice por 2 anos seguidos e calculado só com base em contratos de longo prazo, 

para diminuir o risco de os bancos se depararem com um cumprimento devido à entrada de uma 

receita extraordinária, ou seja, que ocorreu uma única vez. O cálculo com base em contratos de 

longo prazo também corrobora para obrigar a companhia a focar nesse tipo de contrato que traz 

maior segurança de repagamento aos Lenders.  

Como incentivo a buscar o cumprimento desse índice, diminuindo o risco dos bancos, a 

conclusão de todas as condições de Completion geram ganhos financeiros para o projeto. No caso 

dessa dívida, os bancos se obrigam a liberar o penhor/alienação das ações de controle do Sponsor 

e a reduzir a taxa de juros de remuneração da dívida. Neste último, como o evento é um atestado 

da condição financeira positiva do projeto, tecnicamente entende-se que o rating de crédito da 

operação é outro. Portanto, a precificação de risco também é outra. Os bancos conseguem então 

justificar um decréscimo da sua remuneração 

 

 

5.2.12 Obrigação/Covenant 12 

 

 

Após o Completion Financeiro, o projeto deverá manter ICSD de no mínimo 1,30x, 

considerando todas as receitas por ela auferidas, não só mais as de longo prazo, e comprovado por 

suas demonstrações financeiras auditadas anuais, onde se apresenta o parecer do auditor 

independente comprovando esse cálculo. A não manutenção do índice gera um evento de 

vencimento antecipado da dívida. 

 

Objetivo: A manutenção deste índice comprova que a geração de receita do projeto será 

suficiente para fazer frente ao pagamento das parcelas de amortização da dívida após o Completion 

Financeiro do Projeto. 
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5.2.13 Obrigação/Covenant 13 

 

 

Não realizar quaisquer reorganizações societárias, inclusive fusão, cisão, incorporação, 

aquisição de participação societária sem aprovação prévia dos Bancos. 

 

Objetivo: Impossibilita os Sponsors de realizar quaisquer desses eventos sem prévia 

consulta aos Lenders, sob pena de vencimento antecipado da dívida. Confere, então, o direito aos 

bancos de avaliarem qualquer proposta de mudança na estrutura acionária do projeto, podendo não 

aprovar tal proposta, caso se verifique que a nova estrutura possa interferir na regular operação 

dele, nas garantias prestadas e no pagamento da dívida. Evita também que entre um acionista 

indesejado. 

 

5.2.14 Obrigação/Covenant 14 

 

 

Constituir garantias em favor dos Lenders de todos os imóveis sobre os quais o projeto ou 

suas controladas venham a se tornar proprietários que estejam na área do Projeto 

 

Objetivo: Possibilita o reforço das garantias prestadas aos bancos ao longo da vigência da 

dívida. Por exemplo, se o projeto adquirir uma nova área adjacente para expansão da sua atividade, 

esta deve ser dada em garantia à dívida existente. 

 

5.2.15 Obrigação/Covenant 15 

 

 

Sem o prévio consentimento, por escrito, dos Bancos, não aditar ou modificar os Contratos 

com Clientes de forma diversa do disposto no Contrato de Cessão Fiduciária. 

 

Objetivo: Contratos com Clientes são os contratos que geram receita para o projeto e são 

dados em garantia à dívida. Portanto, impede-se que sejam aditados ou modificados livremente 

sem expressa autorização dos bancos. Dessa forma, impede-se que esses contratos possam ser 

renegociados de forma nociva aos Lenders. 
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5.2.16 Obrigação/Covenant 16 

 

 

Não alterar as condições financeiras das dívidas de longo prazo atuais do projeto de modo 

a estabelecer condições que venham a privilegiar um credor em relação a outro no que tange a: (a) 

prazo de carência; (b) prazo de amortização; (c) taxas e outros encargos; (d) garantias; e (e) 

cronograma de amortização. Caso não cumprido, gera um evento de vencimento automático da 

dívida. 

 

Objetivo: Cláusula que rege a manutenção da condição de igualdade das dívidas Sêniores e 

manutenção do grau de inferioridade das dívidas subordinadas. Protege-se de que haja uma 

alteração em uma condição financeira de uma das dívidas que possa torná-la automaticamente 

sênior às demais. A dívida sênior é aquela que tem privilégio sobre as demais, como de ser repaga 

antes. 

 

5.2.17 Obrigação/Covenant 17 

 

 

Contratar e manter pacote de seguros usual para o tipo do Projeto, em conformidade com 

as práticas usuais de mercado, bem como endossar as referidas apólices de modo a incluir os 

Bancos Credores como co-beneficiários. 

 

Objetivo: A inclusão dos Lenders como co-beneficiários dos seguros contratados pelo 

projeto os protege do risco de serem acionados a honrar um pagamento em razão da ocorrência de 

sinistros decorrentes da operação do projeto. 

  

5.2.18 Obrigação/Covenant 18 

 

Independentemente de culpa, o projeto deverá ressarcir os Bancos de quaisquer quantias 

que estes sejam compelidos a pagar em razão de dano ambiental decorrente do Projeto. 
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Objetivo: Isenta os Lenders de qualquer passivo ambiental que sejam compelidos a pagar 

em razão de danos ambientais decorrentes do Projeto por eles financiado. 

 

5.2.19 Obrigação/Covenant 19 

 

 

Até o Completion financeiro não reduzir capital, exceto se expressamente aprovado pelos 

Bancos. 

 

Objetivo: Mecanismo que impede a redução do valor da garantia prestada aos Bancos, visto 

que a totalidade das ações detidas pelos Sponsors está alienada fiduciariamente em favor dos 

Bancos para garantir suas respectivas dívidas. 

 

5.2.20 Obrigação/Covenant 20 

 

Manter antes e após o Completion do Projeto uma razão entre Dívida e Capital Social de 

70/30 medido por meio de demonstrações financeiras auditadas; 

 

Objetivo: evitar um nível de endividamento maior para o projeto e garantir o 

comprometimento de ‘Equity’ dos Sponsors equivalente a 30% do total do passivo da empresa. 

 

 

5.2.21 Obrigações dos Sponsors 

 

 

1) A qualquer tempo - durante a vigência da dívida e até o cumprimento integral de todas 

as obrigações decorrentes dela-, os Sponsors devem deter ações representativas de mais de 50% do 

capital social votante e total do projeto. Poderão ser realizados aportes de novos recursos por 

qualquer terceiro, desde que o aumento de capital correspondente não resulte na perda do controle 

direto do Sponsor. As ações emitidas por conta de tal aumento de capital deverão ser alienadas 

fiduciariamente aos Bancos. 
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Objetivo: A Ownership Clause (ou ‘cláusula de propriedade’) visa regular a manutenção 

do controle direto no projeto pelo Sponsor, bem como preservar a manutenção da garantia 

constituída sobre as ações de controle do projeto detidas pelos Sponsors. Também obriga os 

Sponsors, indiretamente, a aportarem recursos na empresa em caso de um aumento de capital pela 

entrada de um terceiro investidor. 

 

2) Não promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilíbrio econômico-

financeiro do projeto. 

 

Objetivo: Fornecer maior controle dos credores sobre as decisões que os Sponsors podem 

tomar quanto à estratégia financeira do projeto. 

 

3) Não alterar sem prévia anuência dos credores o Estatuto Social do projeto e o Acordo de 

Acionistas. 

 

Objetivo: Dificulta a movimentos societários que podem atrapalhar o desenvolvimento do 

projeto. 

 

4) Não abrir capital do projeto sem prévia anuência dos credores. 

 

Objetivo: Mais uma forma de impedir a entrada de novos acionistas desconhecidos dos 

credores. 

 

5) Eventualmente, aportar capital no montante estipulado no contrato de financiamento para 

(i) suprir deficiência de recursos necessários para conclusão das obras do projeto, e (ii) suprir 

eventual necessidade de caixa do projeto para honrar com seus compromissos operacionais até seu 

completion financeiro. 

 

Objetivo: O suporte de capital pelo acionista, ou ESA, é um recurso utilizado por bancos 

para aumentar o comprometimento do Sponsor com o projeto e diminuir riscos que podem afetar 

a capacidade de repagamento da sua dívida. O nível de comprometimento afeta diretamente o custo 
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da operação, uma vez que reduz riscos. Quanto ao suprimento de recursos para finalizar as obras, 

como parte destes dependia de financiamento bancário de um novo Lender, o mecanismo adotado 

para suprir o risco da não entrada desse novo financiador foi o Back-Stop. Conforme explicado na 

seção anterior, o Back-Stop é uma espécie de seguro para o não acontecimento de um evento, no 

caso, a emissão de nova dívida. Ocorrendo a ativação do mecanismo, subscritor desse direito, no 

caso o Sponsor do projeto se obriga a assumir a condição que deveria ser desse novo financiador.  

 

 

5.2.22 Outros Mecanismos 

 

 

Cláusula de Cross-default: Estabeleceu que, em caso de declaração de default em qualquer 

outra dívida financeira do projeto, ou o default ao pagamento a um credor em montante superior a 

R$ 50 milhões, as demais dívidas que possuem essa cláusula também terão seu vencimento 

automaticamente decretado, ficando também devidas. 

 

Conta de ‘Cash Sweep’: Foi criada uma conta para acelerar o pagamento das dívidas 

sêniores. Respeitando toda a ordem de direcionamento de fluxo estabelecida no ‘Cash Waterfall’, 

toda a receita excedente que sobrar na última conta do fluxo, a conta de Cash Sweep, será 

automaticamente utilizada para amortização do principal da dívida. 

 

Proteção cambial: em relação a receitas em moeda estrangeira, contratar e manter vigente 

até o total repagamento das dívidas instrumentos de proteção contra riscos de variação cambial. 

Como a dívida dos bancos nacionais estavam em sua maioria em moeda nacional e a receita dos 

portos em moeda estrangeira, as variações no câmbio poderiam ter um impacto na capacidade de 

repagamento das dívidas, afetando diretamente o modelo financeiro. Os instrumentos de proteção 

cambial tendem a mitigar o risco cambial dos bancos. 

 

Cláusula de Step-In: permite que o Lender, em um evento de default especificado no 

contrato de financiamento, possa, por exemplo, trocar o operador do projeto ou seu quadro 

administrativo, protegendo dessa forma o projeto da falência. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Por este trabalho, buscou-se entender os mecanismos que foram fundamentais para a 

concessão de um financiamento a dois Project Finances. A literatura específica dessa estrutura, 

mostrada no capítulo 3, enfatiza que a análise de crédito para esse tipo de financiamento tem foco 

total no modelo financeiro do projeto para, então, buscar entender se este tem ou não capacidade 

de repagar a dívida pleiteada no futuro. Pouca ênfase é dada em outros fatores subjetivos, que 

costumam ser mais comuns a análises de dívidas de Corporate Finance. Também não adentra na 

essencialidade que a mensuração de risco tem nesse processo e como elas podem ser mitigadas ao 

longo dele.  

A negociação de Covenants, obrigações e garantias contratuais, não necessariamente ocorre 

apenas após a decisão do banco em emprestar ou não o recurso ao projeto. Dependendo do modelo 

de análise do banco, essa negociação pode ocorrer desde antes de se levar o pleito do financiamento 

para análise da área de crédito durante esta análise ou posterior à decisão dessa área. Entender 

como bancos brasileiros tratam esse processo, o que, tal como foi mostrado nesse trabalho, ocorre 

desde antes de se levar o financiamento para análise da área de crédito, tem enorme valor para o 

planejamento estratégico de investidores que querem investir no setor de infraestrutura no Brasil. 

No modelo brasileiro de análise de crédito, considerando o Banco Zeta, mesmo para 

análises de Project Finance, os fatores subjetivos se mostraram importantes para influenciar a 

decisão final da concessão do empréstimo. No Brasil, quem é o acionista da empresa, com seu 

histórico e poder econômico, tem enorme peso para os bancos, independente da modalidade da 

dívida. As relações de confiança, ou ‘o contrato implícito’, tendem a exercer uma influência 

positiva no processo.  

Essa subjetividade também está na relação que a área comercial daquela instituição tem 

com o cliente. Como é esta área que busca o negócio e é responsável por identificar o perfil daquele 

cliente, passa por ela parte da percepção de risco. Informações que só se obtêm estando no dia a 

dia da empresa são obtidas pelos gerentes comerciais, como o quanto o Sponsor está envolvido 

naquele projeto e a qualidade e conhecimento dos executivos contratados para executá-lo. Dessa 

forma, eles também têm o poder de influenciar a decisão final fazendo o intermédio entre as 

percepções e avaliações da área de crédito e do cliente de modo a encontrar uma forma de mitigar 

os riscos percebidos.  
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No caso do Porto Gama, por achar o risco aceitável, a intervenção desta área em achar 

soluções para os riscos existentes percebidos pelo crédito para o financiamento pleiteado foi 

fundamental para a decisão final. Ainda depois da decisão, essa área ainda negociou outros meios 

de mitigar riscos, conforme mostram cláusulas do no capitulo 5.  

O comprometimento dos Sponsors com o projeto foi outro fator decisivo para viabilizar a 

concessão do financiamento e tem sido um requerimento essencial para bancos no Brasil aprovar 

financiamentos a projeto de infraestrutura. Esse comprometimento passa não só pelo envolvimento 

que este Sponsor tem no dia a dia do projeto, como também é traduzido como um mecanismo 

contratual, o ESA, onde se garante a operação daquele projeto enquanto não gerar receita suficiente 

para repagar a dívida bancária, comprometendo-se, dessa forma, a aportar nele dinheiro. 

Junto com um pacote de garantia em que foi concedido até o direito de os bancos se 

tornarem donos do projeto diretamente em determinados evento de default no contrato, a 

constituição do comprometimento do Sponsor se traduziu na criação de um contrato implícito de 

confiança com os bancos.  

Somado a isso, a aceitação de inclusão pelos Sponsors e administradores do projeto de 

covenants e obrigações contratuais para proteger e diminuir o risco dos bancos foi fundamental 

para criar uma rede de mecanismos que reduziram a percepção de risco. Isso foi refletido 

diretamente no rating atribuído pelo Banco Zeta para estas dívidas, que ficou equivalente a um 

grau de força “Bom”. 

Esses são fatores que mostram que um bom modelo financeiro por si só não é garantia de 

aprovação de um financiamento. Existem nesse processo diversos fatores e mecanismos por trás 

de ter sucesso. 

 

 

6.1  Limitações da Pesquisa 

  

 

 A impossibilidade de divulgação de nomes e mais detalhes dos portos Alpha e Gama e do 

Banco Zeta impôs limites nos dados tratados ao longo do estudo de caso aplicado. Informações, 

como o processo de estruturação da dívida e análise do modelo financeiro desses projetos, seriam 

de grande contribuição para este trabalho e para a academia. 

 O tratamento dos dados também se deu focando na ótica dos bancos, em função da 

experiência do autor nos casos analisados.  Foram ainda consultados ao longo do trabalho diversos 
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outros profissionais, como advogados e analistas de crédito, para melhorar os conceitos e 

informações trabalhadas. Embora tenham ocorrido conversas com os administradores e Sponsors 

dos projetos de forma não oficial, a utilização de entrevistas oficiais para entender suas visões sobre 

o processo que levou ao financiamento dessas empresas poderia ter somado positivamente a este 

trabalho. 

  

 

6.2 Recomendações para trabalhos futuros 

  

  

 Pode ser uma sugestão para aprofundar este trabalho futuramente elaborar uma análise do 

modelo financeiro e de como a área de crédito o variou em diferentes cenários, mostrando a 

importância de cada premissa para essa variação e as análises setoriais elaboradas por esta área 

para contrapor os estudos de viabilidade apresentados. Junto com a possibilidade de divulgação de 

nomes e mais detalhes do projeto, seria possível então chegar a um trabalho ainda mais detalhado 

sobre o processo de análise de crédito do Banco Zeta. 

 Aprofundar os modelos quantitativos do Banco Zeta para quantificar o risco de default de 

dívidas, em especial as relacionadas à Project Finance, teria enorme importância para a academia 

no que tange ao entendimento desse processo por bancos brasileiros. Conforme mencionado ao 

longo do trabalho, cada banco possui seu próprio modelo e características. Diversos estudos ao 

redor do mundo buscam mostrar esses modelos, de modo que fazer um estudo de caso brasileiro é 

uma possibilidade para continuar esse trabalho futuramente. 

 A comparação dos modelos de Project Finance por localização geográfica e as ferramentas 

utilizadas para torná-los viáveis e financiáveis em cada uma dessas localizações também tenderia 

a acrescentar dados importantes não só para a academia, como para instituições financeiras ao redor 

do mundo. Como contratos privados são de difíceis acessos, muitos métodos elaborados nessas 

dívidas ficam específicos a cada banco. Uma maior divulgação dos mecanismos por região e 

instituição poderia colaborar para facilitar futuros financiamentos. 
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GLOSSÁRIO 

  

Alavancagem = debt-to-equity ratio 

 

Back Stop – Mecanismo contratual que gera a obrigação para um ator (a) como segurador de outro 

ator (b) de uma determinada condição contratual. Caso esta condição não seja cumprida por (b), o 

ator (a) deve honrar com o compromisso no lugar do (b). 

 

Bridge loan – Empréstimo temporário de curto prazo emitido com intuito de ser substituído 

futuramente por um empréstimo de longo prazo. 

 

Cash waterfall – Estrutura de contas em cascata por onde se controla o direcionamento de todo o 

fluxo de receita de um projeto desde que esta entra no primeiro fluxo da cascata. 

 

CDI – Taxa referencial de juros para empréstimo de bancos comerciais. 

 

Covenants - são cláusulas contratuais que impõe restrições financeiras e não financeiras às 

atividades do gerenciamento da empresa. 

 

Completion do projeto – Completion financeiro + completion técnico. 

 

Completion Financeiro - Conjunto de condições em um contrato que determinam que um projeto 

está em condição financeira satisfatória para honrar com seus compromissos. 

 

Completion técnico – Conjunto de condições em um contrato que determinam que um projeto teve 

sua obra de construção concluída. 

 

Corporate Finance – Modelo de financiamento corporativo para empresas já existentes e que 

considera o repagamento com a receita já gerada pela empresa. 

 

Debt-to-equity ratio – Índice calculado pela razão entre o passivo total e o capital social de uma 

companhia. 

 

Default – Evento de deixar de cumprir uma obrigação, especialmente o repagamento de uma 

parcela ou condição de um empréstimo. 

 

Dívida Sênior – Dívida que possui um nível de preferência de repagamento superior a todas as 

demais e aos acionistas (dividendos). 

 

Dívida Subordinada – Dívida que possui um nível de preferência de repagamento inferior às 

demais. 

 

EBITDA – Indicador financeiro calculado para medir o potencial de geração operacional de caixa 

de uma empresa. 

 

Funding – Conjunto de recursos que um banco possui e que utiliza como lastro para emprestar. 
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Geração de caixa livre – Representa o caixa que a empresa é capaz de gerar após gastar o dinheiro 

necessário para manter o expandir sua base de ativos. Calculado como o fluxo de caixa operacional 

menos os investimentos realizados (Capex). 

 

Geração de caixa operacional – Indica se uma empresa é capaz de gerar caixa suficiente para manter 

e expandir suas operações. Calculado pela receita líquida menos a diferença das contas de ativo 

circulante, com exceção do caixa de um ano para o outro, como as contas de depreciação, contas a 

receber, e estoques. 

 

ICSD – Índice financeiro que mede a capacidade de uma empresa em honrar com os pagamentos 

de juros. 

 

Lenders – Bancos financiadores de um Project Finance. 

 

Loss given default (LGD) – Estimativa do montante que se espera perder de uma dívida em um 

cenário de default do tomador desta. 

 

Princípios do Equador - Conjunto de critérios e princípios a serem seguidos na concessão de crédito 

para financiamento de projetos que possam impactar algum aspecto social ou ambiental. 

Probability of default (PD) –  Probabilidade calculada por bancos de haver um default em uma 

determinada dívida. 

 

Project Finance – Estrutura de financiamento e arranjos contratuais que gere o financiamento de 

um projeto de infraestrutura. 

 

Sponsors – Patrocinadores/Acionistas de um Project Finance. 

 

step-in rights – cláusula que concede o direito aos credores de fazer uma mudança na empresa 

tomadora da dívida para protege-la da falência. 

 

Take-out – Evento de substituição de uma dívida por outra. 

 

TIR – Taxa de retorno de um projeto. 

 

VPL – Valor presente de um fluxo financeiro por meio do desconto deste por uma taxa. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Descrição dos riscos relacionados a ativos de infraestrutura 

Riscos Políticos e Regulatórios 

  Aquisição de licenças (terrenos, construção, ambiental): A obtenção das licenças necessárias pode 

revelar-se mais caro ou demorar mais tempo do que o esperado e, assim, aumentar os custos

  Cancelamento de licenças: O risco de uma autoridade pública cancelar autorizações necessárias.

  Renegociação do contrato: O risco de uma autoridade pública forçar renegociação de contratos, 

mudando assim as disposições financeiras do projeto original.  

  Mudança no regulamento tarifário: O risco de uma mudança de preço em mercados regulamentados 

devido a uma decisão política.

  Duração do contrato: A duração do contrato ser adequadamente combinada com o comprimento do 

tempo de vida útil do ativo.  

  Descomissionamento: Risco relacionado à desmobilização do ativo no final do acordo de contrato, ou 

a vida útil do ativo. Este risco é especialmente relacionado a grandes ativos que podem gerar resíduos 

tóxicos ou riscos ambientais que precisam ser limpos antes de o ativo pode ser descontinuado.

  Transferência de ativos: A viabilidade e o custo da transferência do ativo ao final do contrato. O risco 

de um ativo poder ficar "preso", ou intrasnferível, devido à mudança na política ou regulamentação pelo 

governo.

  Executabilidade dos contratos e de suas garantias: Risco relacionado aos aspectos legais da 

legislação local do contrato, as quais devem trazer segurança para torná-lo exigível conforme sua forma 

jurídica.  

  Mudanças no ambiente regulatório ou legal: Qualquer modificação do ambiente regulatório ou legal 

pode ter diversas consequências sobre o projeto e empresas relacionadas à sua atividade. Este risco pode 

ser diferenciado por meio da gama de entidades afetadas. A mudança geral na lei se aplica a todas as 

empresas do país. Mudanças na lei para uma indústria específica podem afetar apenas uma das entidades. 

A capacidade de lidar com ou até mesmo antecipar essas mudanças podem ser importantes para a 

viabilidade económica e continuidade de um projeto.

  Mudanças na Tributação: Qualquer alteração no sistema de impostos e tributos do país podem afetar 

diretamente a receita da empresa e/ou os dividendos recebidos pelos acionistas. Causa mudanças no 

modelo financeiro do projeto.

  Convertibilidade da moeda: Risco derivado em projetos em que sua moeda corrente de receitas é 

diferente da moeda de suas dívidas e obrigações financeiras, deixando o projeto exposto às variações 

diárias do câmbio, que podem afetar seu modelo financeiro. Este risco geralmente não se aplica às 

economias desenvolvidas com os mercados de câmbio estáveis e desenvolvidos.

  Aceitação social: Este risco se aplica especificamente a projetos de infraestrutura pública de grande 

escala e é explicado pela situação na qual a população em geral não apoia o projeto. As consequências 

podem incidir em todas as fases do projeto. Protestos podem levar a um atraso na construção ou dificultar 

o funcionamento adequado do projeto, levando a uma perda de receitas; órgãos oficiais do governo que 

apoiavam o projeto podem se sentir sob pressão da opinião pública e tomar ações políticas contra a 

empresa.
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Risco Macroeconômico e de negócio 

  Default de uma contraparte: Risco de falência ou situação de insolvência financeira de qualquer um 

dos atores/contrapartes envolvidas na cadeia do projeto, incluindo agentes como governo, fornecedores, 

bancos e seguradores.

  Disponibilidade de Pré-capitalização: O projeto, antes de sair do papel, precisa de recursos para 

realizar estudos de viabilidade técnica e econômica, que são caros. Nesta fase, não necessariamente já se 

tem um investidor para aquele projeto, o qual ainda está sendo preparado para ser 'vendido'. A pré-

capitalização é um custo necessário, mas irrecuperável e de retorno incerto. Sem antes atestar a viabilidade 

comercial, é difícil levantar um financiamento privado, seja de investidores ou de bancos.

  Flutuação da taxa de câmbio: Se passivos e as receitas estão em diferentes moedas, os participantes 

do projeto podem ficar expostos ao risco cambial devido à volatilidade das taxas de câmbio ao longo do 

tempo.

  Risco de liquidez: O risco de que os ativos irão gerar fluxo de caixa suficiente para atender os 

pagamentos da dívida e qualquer outra obrigação. Além disso, o risco associado com a precificação de 

ativos em que os preços de mercado não são observáveis.

  Risco de refinanciamento: Se um projeto é inicialmente financiado através de acordos com duração 

mais curta do que a própria vida do projeto, há um risco de uma incapacidade de refinanciar empréstimos 

no vencimento devido a problemas de desempenho ou condições desfavoráveis do mercado (liquidez, 

taxas de juro).

  Risco de inflação: O risco de que o ativo esteja exposto de forma prejudicial ao aumento dos preços 

agregados da economia local. O risco de que o custo de substituição de um dos ativos do projeto aumente 

com o tempo. As taxas de juros tendem a ser correlacionados com a inflação. Assim, o risco de inflação 

pode ser considerado como risco de taxa de juros.

  Risco de taxa de juro: Um aumento da taxa de juros se traduz em um aumento no custo do 

financiamento, que pode afetar fortemente a rentabilidade do projeto.

 Risco de volatilidade de receita/demanda: O risco de que o projeto possa falhar em gerar demanda 

suficiente (uso de instalações ou serviço) ao preço previsto pelo seu serviço, levando a um menor nível 

de receitas do que o projetado. A lucratividade também pode ser afetada por um aumento imprevisto dos 

custos. 

 

Riscos Técnicos 

  Arqueológicos: Os custos adicionais podem surgir se descobertas arqueológicas (locais históricos, 

fósseis) são descobertos na terra destinada à construção.

  Obsolescência: A tecnologia pode se tornar ultrapassada e perder o seu apelo econômico, ou se tornar 

objeto de regulação que restrinja sua competitividade. Isto é verdade para as tecnologias estabelecidas, 

mas também é aplicável às novas tecnologias, onde as consequências não intencionais podem levar a 

custos mais elevados ou à remoção do mercado.

  Risco Tecnológico: Uma (nova) tecnologia pode não funcionar como projetado ou ter consequências 

imprevistas, por exemplo, sobre o meio ambiente. Os credores estão mais relutantes em emprestar contra 

um projeto usando novas tecnologias devido à falta de referências de desempenho e aumento da incerteza 

dos riscos.
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  Governança e gestão do projeto: Não entregar e operar o projeto nos padrões acordados devido à má 

gestão ou por fracos procedimentos de controle de risco.  

  Fiabilidade das previsões de custos de construção e tempo de entrega: O risco do construtor 

('EPCista') não entregar o projeto no prazo e dentro do orçamento. As razões podem ser devido a um 

problema no desempenho da construtora, eventos inesperados que conduzam a um período de construção 

mais longo, ou ao fracasso de terceiros em fornecer os serviços auxiliares necessários para a operação. As 

consequências podem ser um aumento dos custos de financiamento, incluindo a necessidade de pagar 

juros durante um prolongado período de construção, a perda ou deferência da receita do projeto, bem 

como sanções financeiras a pagar ao governo ou aos clientes e/ou autoridades contratantes do projeto. Um 

atraso na construção, assim, muitas vezes leva à necessidade de financiamento adicional. Por isso, as 

responsabilidades devem estar bem atribuídas em todos os contratos assinados entre partes relevantes do 

projeto.

  Déficit qualitativo da estrutura/serviço físicos: O risco de que o projeto não entregue o resultado 

acordado nas condições acordadas.  

  Força Maior: Risco de que forças fora do controle de qualquer participante do projeto afetem a 

operação ou entrega destes, ou, até mesmo, levem ao encerramento do projeto. Isso inclui consequências 

diretas (danos físicos) e econômicas (perda de receita) derivadas de desastres naturais, bem como 

desenvolvimentos políticos (guerras) e econômicos (greves). Eventos de força maior podem ser definidos 

em contratos de seguros ou de transferência de risco.

  Risco Ambiental: O impacto de um projeto ao meio ambiente não só tem implicações financeiras 

significativas, mas também é um fator cada vez mais importante para os potenciais investidores que 

operam sob as diretrizes Socioambientais. O impacto direto e quantificável sobre o meio ambiente, tais 

como a produção de resíduos e de emissões de carbono, podem ser refletidos na forma de licenças ou 

impostos adicionais, criando assim custos extras que precisam ser estimados e/ou gerenciados. Riscos 

indiretos decorrentes do impacto de um projeto no meio ambiente incluem eventos como a oposição 

pública à construção ou ao funcionamento do projeto, bem como efeitos de imagem negativos para os 

Sponsors envolvidos ou credores. Legislação e regulamentação definindo requisitos e normas ambientais 

podem mudar substancialmente, e no extremo tornar uma tecnologia obsoleta. Novas tecnologias 

poderiam ter consequências involuntárias negativas sobre o meio ambiente, expondo o projeto a um 

possível aumento de custos, pondo em perigo o modelo de negócio. Como os ativos de infraestrutura são 

construídos para operação por longos períodos de tempo, esse risco é especialmente relevante para eles. 

A avaliação do Impacto Ambiental pode ajudar a quantificar a exposição ao risco ambiental e estabelecer 

a conformidade com as leis atuais, mas não protege de eventos imprevistos. Do lado do financiamento, os 

fatores ambientais tornam-se cada vez mais importante para os potenciais investidores, ilustrados pela 

disseminação de diretrizes e princípios que devem ser aderidos.

Valor Terminal: Como os ativos de infraestrutura são de longa duração, quaisquer problemas e/ou erros 

na sua projeção inicial, em particular os relacionados à depreciação dos ativos ao longo do tempo, podem 

afetar o valor de término esperado daquele investimento. Para os contratos de parceria público-privado 

em que o valor terminal é zero, uma vez que o bem será devolvido ao governo, esse não é um problema. 

Este risco é maior para controladores do projeto quando têm poder, de acordo com a contabilidade local, 

de afetar os seus balanços financeiros. 

Fonte: Adaptado de OECD, 2015, p. 56-58 (tradução livre) 
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