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RESUMO 

Essa dissertação objetiva analisar a oferta de projetos de infraestrutura no 

âmbito do cenário atual em debate sobre como criar mecanimos de financiamentos 

de longo prazo fora das tradicionais linhas de BNDES; esse é um entrave do setor 

financeiro que se torna cada vez mais relevante mesmo diante de propostas do 

governo federal para viabilizar as concessões. A alternativa aqui apresentada foca 

na diversificação de risco e retorno à luz da teoria do portfolio de média-variância. 

Veremos aqui que esses projetos possuem diferentes perfis de risco-retorno de tal 

modo que há potencialmente grandes vantagens para o investidor em operar 

carteira (mix) diversificada de projetos. O fato aqui exposto é que a tradicional 

abordagem de valuation via custos nivelados pode não informar adequadamente a 

um operador acerca da viabilidade de uma certa escolha de projeto dado o atual 

portfolio da firma, tendo em vista que não leva em conta a complementariedade nos 

perfis de risco e retorno de projetos diferentes. Desta forma, acrescentamos a teoria 

do portfolio de média-variância de maneira a ser capaz de informar ao estado (ou 

empresa) a alocação de mix de projetos (carteira ótima de ativos) com uso da 

fronteira eficiente que minimiza o impacto de alguns riscos críticos em mercados de 

infraestrutura. A metodologia que será  descrita adiante neste trabalho ilustra um 

problema de grande relevância para o setor elétrico brasileiro e a proposta de 

modelagem tem como base a incorporação de riscos relacionados a atrasos na 

construção das obras e ao licenciamento ambiental. 

 

Palavras-Chave: Diversificação, Infraestrutura, Teoria da Carteira. 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the supply of infrastructure projects given the 

current issue on creating long-term financing outside the traditional lines of BNDES; 

This is an obstacle of the financial sector becomes more relevant even when facing 

proposals from the federal government to facilitate the concessions. The alternative 

presented here focuses on diversification of risk and return in the light of the theory of 

mean-variance portfolio. We will see here that these projects have different profiles of 

risk-return so that there are potentially significant benefits for the investor to operate 

diversified portfolio (mix) of projects. The fact exposed here is that traditional 

valuation approach by leveled costs can not report properly to an operator about the 

viability of a certain project´s choice given the current portfolio of the firm, with a view 

that does not take into account the complementarities in risk profiles and return of 

different projects. Thus, we add the theory of mean-variance portfolio, and the goal is 

to be able to tell the investor about the project mix allocation (optimal portfolio of 

assets) using the efficient frontier that minimizes the impact of some critical risks in 

infrastructure markets. The methodology that will be described later in this paper 

illustrates a very important problem for the Brazilian electricity sector. The proposed 

model will be able to incorporate the risks related to delays in construction works and 

environmental licensing. 

 

Keywords: Diversification, Infrastructure, Theory of Portfolio 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO  
 

O funding de Longo Prazo (LP) para projetos de infraestrutura no Brasil é 

altamente dependente de bancos de fomento. O BNDES tem sido, recorrentemente,  

a  única instituição a suprir as necessidades de financiamento, em parte, para os  

investimentos de longo prazo, essenciais para impulsionar o desenvolvimento 

econômico e fortalecer o setor produtivo. 

O termo infraestrutura, empregado ao longo deste trabalho, contempla os 

setores de energia (geração, transmissão e distribuição), logística e transporte, 

dentre outros. Atualmente os setores de energia e de transporte/logística continuam 

sendo os líderes no financiamento de projetos, com participações consolidadas  de 

quase 80% do total investido, de acordo com a  ANBIMA. Normalmente esses 

grandes projetos apresentam características em termos de risco e de retorno que 

dificultam o financiamento do investimento no mercado de crédito e no mercado de 

capitais. São projetos de alto risco, longo prazo de maturação, baixa rentabilidade ou 

retorno de longo prazo – assim, há a necessidade de fonte de funding especial ou 

esquemas institucionais de garantia.  

A grande discussão do momento se refere a retração da economia e a 

dificuldade que o estado terá para atuar como único órgão financiador dos grandes 

projetos. Por exemplo, de acordo com a AMBIMA (boletim Ano V - N° 5 - Abril/2015), 

o funding de longo prazo se reduziu de R$ 19,8 bi em 2013 para R$ 8,4 bi em 2014, 

queda de 58% ( por outro lado, o número de projetos financiados foi maior, 58 em 

2014 contra 51 em 2013 devido ao boom das eólicas ).  



 

 

“Quanto às fontes de financiamento, em 2014 houve queda da participação 

total do BNDES, especialmente em função da redução da modalidade de repasse, 

que respondeu por apenas 7,7% dos financiamentos no ano, face aos 49,4% do ano 

anterior. As operações diretas do BNDES, por sua vez, passaram de 26,4% em 2013 

para 49,3% em 2014. As participações relativas dos bancos e do mercado de 

capitais também apresentaram crescimento em 2014 em relação ao ano anterior. Os 

financiamentos por meio do mercado de capitais responderam por 30% do volume 

financiado, superior aos 8,4% de 2013.”  Fonte : AMBIMA- boletim Ano V - N° 5 - 

Abril/2015  

Atualmente a estruturação de funding de longo prazo para projetos de grande 

porte é composta pelas seguintes fontes: Bancos comerciais , BNDES Repasse , 

BNDES Direto e Mercado de capitais. Na maioria dos casos vemos a figura do 

agente repassador do financiamento direto do BNDES ou a estratégia de 

empréstimo “ponte”1 bancário por curto prazo ( 1 a 2 anos ), com o “take out”2 pré 

definido pelo BNDES. No final das contas, o BNDES se torna peça chave no 

financiamento de LP. Em 2014 os maiores desembolsos para projetos de 

infraestrutura foram o Aeroporto de Viracopos (R$ 1,8 bi), o Porto Sudeste (R$ 991 

MM), o Porto do Açu (R$ 750 MM) e a linhas de transmissão da Matrinchã 

Transmissora (State Grid, R$ 691 MM). Porém, esse contexto de atuação do 

BNDES, leia-se governo, no financiamento de LP destes projetos tem sido colocado 

em xeque devido as dificuldades enfrentadas pela economia brasileira no presente 

momento.  

                                                           

 
1
 O empréstimo ponte deixou de fazer parte dos arranjos com o BNDES no âmbito do Projeto Crescer do 

governo federal. Mais detalhes em http://www.projetocrescer.gov.br/projeto-crescer  
2 ‘Take-Out Loan’ é um termo de mercado utilizado para definir a saída do empréstimo, ou seja, a forma de 

liquidação da divida. Nesse contexto, é importante para o investidor saber que o projeto financeiro possui uma 

saída já definida – take-out definido.  

 

http://www.projetocrescer.gov.br/projeto-crescer


 

 

1.3 JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO 

Esta dissertação busca propor uma alternativa para analisar a rentabilidade e 

a relação risco x retorno de uma cesta especifica de projetos de infraestrutura,  

com o objetivo de avaliar a  viabilidade financeira para a atração de novos 

investidores qualificados ( estrangeiros, nacionais, fundos, etc).  

De forma simples, a ideia é buscar uma quantidade pré definida de projetos 

financiados nos últimos anos e detalhar sua estrutura de financiamento ( 

bridge loan com take out via BNDES ou Debêntures de infra , ou o próprio 

BNDES Direto ). A partir dai busca-se  modelar a rentabilidade desses 

projetos , entendendo como funcionam os leilões e a entrada de investidores 

no negócio, de maneira a  responder as perguntas atuais sobre qual 

rentabilidade ótima os projetos no Brasil precisariam ter para atrais novas 

formas de financiamento, como por exemplo investidores estrangeiros.  De 

maneira específica, a metodologia proposta aplicará a  teoria de portfolio na 

investigação de quais alocações risco x retorno, considerando projetos de 

infraestrutura, é a melhor na atração de investidores privados. Espera-se que, 

com os devidos arranjos institucionais, os processos de atribuição 

(concessões, licitações, etc) possam contemplar carteiras de projetos e não 

apenas empreendimentos individualizados3.  

 

                                                           

 
3
 Em junho de 2016 o governo federal anunciou que estudava a proposta de uma concessão multimodal, 

envolvendo ferrovias e portos. Entretanto, mais detalhes não foram divulgados ao longo do ano. Ver 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/governo-estuda-concessao-intermodal-para-ferrovia-e-

portos-diz-quintella  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/governo-estuda-concessao-intermodal-para-ferrovia-e-portos-diz-quintella
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/governo-estuda-concessao-intermodal-para-ferrovia-e-portos-diz-quintella


 

 

 

 

2.0 SITUAÇÃO ATUAL DE ESTRUTURA DE FUNDING EM 
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 
 
2.1 LEILÕES COM OFERTAS DE PROJETOS INDIVIDUAIS 

 

Os investidores interessados em ingressar no setor de infraestrutura precisam 

entender o funcionamento dos leilões de compra e venda existentes no pais, que 

têm por objetivo conceder ativos a iniciativa privada, para construção, operação e 

manutenção. O Governo deveria ser um dos maiores interessados em fomentar tais 

processos, buscando ofertar projetos com boas estruturas de preço, risco e retorno – 

infelizmente, não é o que tem-se observado no Brasil nos anos mais recentes.  

O Leilão de infraestrutura, deste modo, é uma concorrência promovida pelo 

poder público com vistas a se obter o serviço em questão por um prazo futuro (pré-

determinado nos termos de um edital), seja pela construção de novos projetos ou 

mesmo a comercialização de projetos já em funcionamento, como é o caso do setor 

elétrico onde a energia que é gerada em usinas já existentes também é objeto de 

leilões ( “energia velha” ). 

No caso do setor elétrico, por exemplo, sem os leilões seria difícil conseguir 

equilibrar oferta e consumo de energia e, consequentemente, aumentariam-se os 

riscos de falta de energia e de racionamento. Os leilões de energia elétrica, ao 

definirem os preços dos contratos, definem, também, a participação das fontes de 

energia utilizadas na geração, o que impacta na qualidade da matriz elétrica de 

nosso país em termos ambientais (mais ou menos energia hidrelétrica, nuclear, 



 

 

eólica, queima de combustíveis, biomassa, etc.), bem como no valor das tarifas 

pagas pelos consumidores.  

Todos os leilões passam pela coordenação e controle das Agências 

reguladoras, a saber, ANEEL – energia, ANAC- aeroportos, ANTT – rodovias, 

ferrovias e portos. O modelo comum utilizado pelos órgãos brasileiros é através de 

leilões compostos por empreendimentos individualizados, ou seja, com oferta de 

riscos e retornos individuais. Por exemplo, no caso do setor elétrico, os leilões são 

divididos de acordo com o tipo de empreendimento: se novo ou existente. Os 

chamados leilões de energia existente são aqueles destinados a atender as 

distribuidoras de energia no ano subsequente ao da contratação (A-1) a partir de 

energia proveniente de empreendimentos em operação. Já os leilões de energia 

nova destinam-se à contratação de energia proveniente de usinas em projeto ou em 

construção, que poderão fornecer energia em 3 (A-3) ou 5 (A-5) anos a partir da 

contratação. Esta segmentação é necessária porquê os custos de capital dos 

empreendimentos existentes não são comparáveis aos de empreendimentos novos, 

que ainda  serão amortizados. Essa segmentação já se torna importante para 

diferenciar os riscos e retornos dos empreendimentos;  porém, não percebe-se o uso 

de uma metodologia consistente e eficiente de diversificação de risco e retorno 

através da oferta de mix de projetos complementares ou não – neste ponto é que a 

teoria de portfolios pode ser aplicada.   

 

2.2 ANÁLISE DA RENTABILIDADE / ATRATIVIDADE 
 

No momento atual também merece destaque a preocupação dos investidores 

com o período peculiar de queda de demanda e incertezas político-



 

 

econômicas a curto, médio e  longo prazo. Por exemplo, em 2015 e 2016, o 

governo teve que adiar alguns leilões por ausência de atratividade aos 

investidores. Assim, mudanças devem ser efetuadas com o objetivo de  tornar 

as concessões mais atrativas, como por exemplo uma redução e diluição no 

prazo para atendimento a exigências de investimentos no projeto – medidas 

que  talvez não sejam suficientes dado a possível retração no funding de 

longo prazo (risco de take out do financiamento dos empreendimentos). 

Assim, este trabalho busca discutir arranjos alternativos que possam fomentar 

a participação privada em projetos de infraestrutura no Brasil – a análise de 

rentabilidade, concentrada na taxa de retorno do investimento, é um dos 

pontos chave para o entendimento desta questão.  

 
 

2.3 AVALIANDO OS RISCOS (VISÃO DO MERCADO)   
 

O entendimento dos principais riscos em projetos de infraestrutura é crucial 

para explicar a baixa participação de investidores estrangeiros no mercado de 

funding de longo prazo. Tais fatores são descritos a seguir:  

Risco Socio-ambiental. Licenciamento, Distância de áreas de proteção, 

Terrenos, dentre outros. 

Risco do Acionista/ Projeto. Rating do Grupo, Proporção do projeto, Equity 

ordinário, Equity extraordinário, Desembolso de  Financiamento de LP 

(BNDES), Garantias Reais e TIR Real do Projeto.  



 

 

Riscos de construção. Imagina-se que exista aversão de investidores de 

longo prazo aos riscos de construção inerentes aos grandes projetos. Por 

exemplo, no caso de energia eólica: Aerogeradores, Torres, Pás, Prazo de 

construção, Obras civis, Obras Eletromecânicas, Seguros de contrução, 

dentre outros.  

Risco de Operação. Contrato PPA, Atrasos de início, Penalidades de atraso, 

O&M, Seguros operacionais e Performance.  

Condições macroeconômicas do país e risco cambial. Em primeiro lugar, 

é possível atribuir a baixa participação desses investidores à piora nas 

condições macroeconômicas do país, as quais, entre outras consequências, 

podem afetar negativamente o valor da moeda brasileira e a performance de 

investimentos em ativos brasileiros denominados em reais.  

Risco político e regulatório. Com o potencial de influenciar negativamente a 

performance dos projetos, com impactos diretos nas receitas, nos custos de 

construção ou de operação, a possível percepção de instabilidade no 

ambiente político e regulatório pode ser um dos fatores inibidores de atração 

de capital estrangeiro. Falamos de projetos altamente regulados  e com 

prazos de concessão/autorização mais longos que os ciclos políticos; 

adicionalmente,  projetos de infraestrutura sofrem com possíveis demoras na 

obtenção de licenças ambientais, mudanças na regulamentação dos setores, 

modificações em alíquotas de impostos e tarifas pertinentes e alterações em 

regras de renovação de concessão. 

 



 

 

2.4 DEPENDÊNCIA COM RELAÇÃO A BANCOS DE 
FOMENTO (BNDES)   
 

Uma das grandes motivações para o presente estudo acerca da análise de 

oferta de projetos de infraestrutura é a seguinta questão: como criar 

mecanismos de financiamento fora das tradicionais linhas do BNDES? Esse é 

um entrave do setor financeiro que se torna mais relevante mesmo diante de 

propostas do governo federal para viabilizar as concessões. Os investimentos 

em infraestrutura ficam quase a totalidade concentrados no orçamento de 

bancos estatais de fomento, como BNDES e organismos multilaterais como  

BID e IFC.  

No mercado brasileiro nunca existiu um sistema factível de financiamento de 

longo prazo. Contamos sim é com uma superdependência histórica do 

BNDES e ao mesmo tempo com um mercado de capitais tendo tímida 

participação no longo prazo. O desafio brasileiro é grande pois se faz 

necessária a construção de um modelo de financiamento com maior 

participação do setor privado ante a atual conjuntura.  

A difícil situação das finanças públicas brasileiras fez com que os repasses do 

Tesouro para o BNDES sofressem drástica redução, impactando a 

participação em projetos de infraestrutura. Assim, é o momento dos agentes 

de mercado e governo buscarem novas alternativas. Tentou-se, 

recentemente, um movimento de estímulos para o lançamento de debêntures 

de infraestrutura, com a seguinte estrutura de funcionamento: para se ter 

acesso ao limite máximo de TJLP do BNDES, o investidor teria que fazer uma 



 

 

emissão de debentures de infra. Em um projeto com 400 milhões de reais de 

itens financiáveis, cujo limite do BNDES era de 50%, o investidor teria 

inicialmente acesso a 50 milhões de reais com custo financeiro da TJLP, e 

mais 150 milhões de reais em taxas de mercado (Selic ou IPCA), no caso de 

não emitir as debentures de infra. Caso contrário, se o investidor optasse pelo 

estimulo de emitir debêntures no valor de 50 milhões, estaria apto a receber 

outros 50 milhões em TJLP, o que elevaria o montante de recursos a juros 

mais baixos. Esse cenário funcionou por um curto período, mas o que vemos 

hoje são poucos investidores interessados em comprar esse papel no longo 

prazo fazendo com que o próprio BNDES acabe colocando tais títulos em sua 

própria carteira - ou seja, o  BNDES continua sendo o financiador.  

Deste modo, a participação do mercado de capitais ainda é embrionária em 

projetos de infraestrutura,  devido as altas taxas de juros e  a dificuldade em 

se  encontrar taxas de retorno compatíveis com os riscos envolvidos, 

relacionados principalmente a questões regulatórias e politicas. O fato é que 

aproximadamente metade do funding de classe A, pessoas físicas milionárias, 

está aplicado em títulos públicos, com cerca de 100 bilhões de reais 

investidos em letras de crédito imobiliário, agrícola e debêntures. Poderia 

haver uma migração dessas letras para as debêntures incentivadas, ou para 

outra estrutura de oferta de financiamento como é o caso do mix de projetos 

proposto neste trabalho. 

 



 

 

2.4.1 AS ESTRUTURAS ATUAIS (DEBT/EQUITY) DE 
FINANCIAMENTO DE LP EM PROJETOS 
 

 

Nos grandes projetos de infraestrutura o investidor pode buscar formas de 

financiamento da dívida e do equity. No tocante a financiamento via dívida, há 

a situação de dependência com relação a  bancos de fomento e raras 

estruturações para  emissões de títulos, como é o caso das debentures 

incentivadas. Se olharmos para o capital próprio que o investidor precisará 

aportar no projeto, existem algumas estruturas de mercado de capitais que 

também possuem um papel de  financiamento de longo prazo, como é o caso 

das captações via private equity, emissão de ações e vendas de 

participações. 

Por fim, a participação de bancos privados e do mercado de capitais brasileiro 

no financiamento dos projetos de LP, tanto em Debt quanto em Equity, é 

baixíssima. Os bancos comerciais participam de forma importante através dos 

chamados empréstimos ponte de curto prazo (bridge loan) que possuem 

cláusula de saída (take out) via BNDES, ou através de outros poucos bancos 

de fomento. O máximo de atuação dos bancos comerciais ocorre nos 

chamados repasses indiretos do BNDES, normalmente distribuídos para 

projetos já em operação e com riscos de construção mitigados. 

 

2.4.2 FINANCIAMENTO DO EQUITY => MERCADO DE 
CAPITAIS  



 

 

Private Equity ou Fundo de Investimento em Participações – FIP. Esse caso 

ocorre quando, via de regra, um fundo adquire  participação minoritária na 

companhia e exerce influência nos negócios mediante indicação de assentos 

do  conselho de administração. Trata-se de uma modalidade que pode ser 

utilizada por investidores e empresas. Nesse caso os projetos podem se 

encontrar nos mais diversos estágios de desenvolvimento,  pré e pós leilão. O 

fato comum advém do aporte de capital ser privado, e que se diferencia de 

outros tipos de funding devido a eventual ação direta dos financiadores, 

participando da  administração da empresa, com medidas que visem tornar o 

negócio mais lucrativo.  

 

2.4.2.1 FINANCIAMENTO DA DÍVIDA (“DEBT”) => 
BNDES, CAIXA, BANCO DO NORDESTE, 
BANCO DA AMAZÔNIA, BID E IFC.  

 

Diferentemente do financiamento pela entrada de um sócio, a principal forma 

de captação praticada atualmente no Brasil ocorre a partir de instrumentos de 

dívida, como é o caso da emissão de títulos de curto ou longo prazo frente a 

investidores (Notas promissórias ou debêntures). Esse tipo de captação é 

concentrada no Brasil via bancos de fomento sendo mais de 80% via BNDES 

e CEF.  

Financiamento Direto. Operação realizada diretamente com o BNDES com a 

necessidade de um extenso trabalho de análise e que inclui a apresentação 

de consulta prévia. Os financiamentos diretos a projetos de investimento são 

realizados através do produto BNDES Finem para valores superiores a R$ 20 



 

 

milhões. Alguns programas de financiamento, que atendem setores 

específicos da economia ou determinados tipos de investimento, também 

oferecem apoio direto. 

=> Estruturas de curto prazo. Os bancos comerciais participam desse 

processo com o que chamam de empréstimos ponte ( “Bridge Loan” ) que 

trata-se de funding de curto de prazo, até o momento em que o BNDES efetue 

a liberação do funding de longo prazo através do FINEM.  

Financiamento Indireto. O banco de fomento, BNDES, utiliza a parceria de 

bancos comerciais para fazer com que seu funding tenha alcançe aos 

projetos. As operações realizadas desta forma são chamadas de indiretas. 

Nas operações indiretas, a análise do financiamento é feita pelos bancos 

comercias que assumem o risco de não pagamento da operação. Por isso, o 

banco pode decidir seguir ou não como parceiro do projeto e é responsável 

pela negociação das condições do financiamento, como prazo de pagamento 

e garantias exigidas, respeitando algumas regras e limites definidos pelo 

BNDES. 

Debentures Incentivadas - Lei 12.431/2011 (Project bonds). Nesse caso os 

investidores precisa ter apetite pelos papeis. Para que haja este interesse, o 

projeto terá que ser enquadrado em Project Finance, estrutura onde o fluxo de 

caixa gerado pelo mesmo é avaliado como a principal garantia de que os juros 

e amortizações previstos serão pagos na forma contratada. Tratam-se de 

projetos, essencialmente, ainda em construção ou já em operação; nestes 

casos,  o principal fator a ser avaliado pelos investidores na aquisição dos 



 

 

títulos é o risco do próprio projeto que receberá os recursos provenientes da 

captação com as debêntures. Para que se tenha sucesso nas emissões de 

debentures incentivadas, geralmente são concedidas garantias reais (penhor 

das ações da SPE e cessão ou alienação fiduciária dos recebíveis e dos 

direitos emergentes da concessão) como forma de assegurar aos 

debenturistas o cumprimento das obrigações financeiras e não financeiras por 

parte do emissor do papel. Outra característica importante desses títulos é 

que tanto o financiamento bancário como as debêntures emitidas nessa 

situação são estruturados sob medida (volumes, prazos e cronogramas de 

amortização) e compatível com a capacidade de pagamento do projeto, com a 

utilização de covenants de índices de cobertura do serviço da dívida (ICSD) 

para dimensionar o funding. Por exemplo , a SPE (sociedade de propósito 

específico) que emitiu os títulos não teria autonomia para realizar novas 

captações além daquelas previstas no momento da estruturação e captações 

menores para financiar giro. 

=> Baixo acesso nessas emissões. Por serem emitidas por SPEs de capital 

fechado, com prazos mais longos e além de contar com riscos específicos de 

projeto é publico que essas debêntures de projetos tiveram histórico de baixo 

acesso ao mercado, com poucas ofertas públicas e esforços de distribuição 

realizadas antes da implementação da Lei 12.431/2011. 

Essa situação de baixa ocorrência é relacionada, em muitos casos, à 

divergência desses títulos frente às necessidades dos investidores 

institucionais brasileiros, principais players de títulos privados de renda fixa, 



 

 

como as restrições de fundos de pensão em investimentos em empresas de 

capital fechado; menos apetite para entrar em títulos de longo prazo; baixo 

apetite por títulos mais arriscados; limitações de subscrever ofertas com 

menor porte e liquidez. 

Esse panorama é suportado por informações da BNDES, aque apontam  

somente duas emissões de debêntures não incentivadas de projetos4.  

=> Pós Incentivos. Uma vez que observou-se uma melhora no cenário para 

essas emissões, faz-se necessário examinar a inserção das debêntures, a 

partir da edição da Medida Provisória 517/2010, entre as fontes de recursos 

nos projetos que buscam financiamento no BNDES. É possível verificar nessa 

análise a distinção clara entre as debêntures de projetos e as debêntures 

corporativas no que tange à participação dos recursos das debêntures 

incentivadas no financiamento de projetos5.  

De acordo com a BNDES: 

 “As debêntures de projetos, com mediana de 11,10%, apresentam 

participação no funding consideravelmente inferior às debêntures 

corporativas, que obtiveram mediana de participação de 39,87%. No caso das 

emissões de projetos, a participação de 11,10% no funding indica que essas 

emissões incentivadas tiveram, de forma geral, papel complementar no 

financiamento. Os números sugerem que projetos de investimento 

estruturados na modalidade project finance ainda se amparam 

                                                           

 

4 Fonte : https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7084 - cinco anos de debentures incentivadas – artigo BNDES.  

5 Fonte: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7084 - cinco anos de debentures incentivadas – artigo BNDES 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7084
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7084


 

 

majoritariamente em outras fontes de recursos, seja capital próprio, seja 

financiamento bancário (incluindo os recursos de bancos públicos). Com 

mediana de 39,87% de participação entre as fontes de recursos dos projetos 

de investimento, as emissões corporativas alavancam sua estabilidade 

financeira e operacional para emitir os títulos incentivados em volumes 

maiores, representando boa parcela dos recursos que são usados para 

financiar seus empreendimentos. Analisando especificamente os projetos 

financiados por meio de project finance, embora em análise inicial possa 

intuir-se que, nesses casos, as emissões de debêntures incentivadas já 

realizadas no cenário nacional têm tido baixa participação entre as fontes de 

recursos, comparação com a prática internacional sugere que o papel 

complementar que esses títulos apresentam no cenário doméstico parece ser 

consistente com o cenário mundial.” 

A Tabela 1 apresenta informações de fontes de financiamento em projetos 

estruturados globalmente por meio de project finance. 



 

 

 

 
Tabela 1 - Fonte : https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7084 - cinco anos debentures incentivadas – artigo 

BNDES.  

 

Para finalizar esta análise preliminar acerca do financiamento via Debêntures 

incentivadas, pode-se perceber que os dados sugerem que as debêntures de 

projeto, quando emitidas, parecem possuir papel semelhante ao exercido no 

cenário mundial => complementariedade, e não preponderância, entre as 

fontes de recursos dos projetos de infraestrutura. Esse fato não acontece por 

coincidência, pois a menor participação das debêntures entre as fontes de 

dívida do projeto (tanto no mundo como no Brasil), em relação ao 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7084


 

 

financiamento bancário, é explicada, entre outros fatores,  pelas dificuldades 

dos diferentes investidores em enfrentar renegociações nos termos da dívida 

em caso de estresse financeiro do projeto. Outro ponto é que os termos de 

contratos de financiamento podem permanecer privados, enquanto escrituras 

de ofertas públicas de debêntures ficam necessariamente disponíveis ao 

público. A distribuição dos saques também é relevante para o investidor do 

projeto, uma vez que os recursos via fonte bancária podem ser sacados à 

medida que são necessários para o fluxo de caixa do projeto, enquanto que 

os recursos de debêntures são sacados geralmente de uma só vez. Outras 

diferenças importantes: as debêntures possuem maiores custos de transação 

em relação ao funding bancário, além da questão de pré pagamento da divida 

onde os bancos apresentam maior aceitação à essa possibilidade, enquanto 

investidores geralmente não aceitam cláusulas deste tipo.  

Enfim, não parece razoável esperar que as debêntures ocupem, a curto 

prazo, parcela preponderante no financiamento de projetos de infraestrutura. 

A liderança no que tange aos credores do projeto continuará sendo exercido 

pelos bancos, públicos ou privados.  

 



 

 

3.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 METODOLOGIA: TEORIA DA CARTEIRA E ANÁLISE DE 
MÉDIA VARIÂNCIA (MVP). 

O objetivo do trabalho é propor desenhos alternativos aos existentes com 

relação a oferta de projetos de infraestrutura. A proposta aqui apresentada 

foca na diversificação de risco e retorno em projetos de infraestrutura. Será 

utilizada, a partir de simulações simples, a tradicional abordagem de valuation 

através da metodologia de “custos nivelados” para analisar o valor de ativos 

em forma autônoma. Mas os vários projetos (tecnologias) possuem diferentes 

perfis de risco-retorno de tal modo que há potencialmente grandes vantagens 

em operar uma carteira (mix) diversificada de plantas/projetos. 

A metodologia, portanto, é baseada na teoria de portfolio ou de carteira 

de média-variância, clássica no campo de Finanças e Gestão de 

Investimentos. Trata-se de complemento útil para a abordagem tradicional de 

valuation, sendo capaz de informar ao estado (ou empresa) qual carteira 

ótima de ativos minimiza o impacto de alguns riscos críticos em mercados de 

infraestrutura. 

Em primeira instância, é preciso explicitar quais são os riscos relevantes 

em investimentos de infraestrutura. Os riscos mais comuns nestes tipos de 

projeto incluem: (i) os fatores econômicos que afetam a demanda e a 

disponibilidade de trabalho e capital, (ii) os fatores sob controle dos 

formadores de política ( riscos regulatórios e políticos ) que trazem 

implicações para os custos e condições de financiamento e sobre 



 

 

rendimentos, (iii) os fatores sob controle da cia, tais como o tamanho e 

diversidade do programa de investimento além da escolha da tecnologia , e 

controle de custos durante a construção e operação. Outros riscos 

importantes são associados a preços e volumes, risco de disponibilidade, 

além dos riscos financeiros que surgem do financiamento dos investimentos, 

dentre outros. 

Os riscos citados vão afetar a competitividade das firmas de forma 

distinta. Alguns riscos são específicos da tecnologia utilizada por cada projeto. 

A tradicional metodologia de valuation via “custos nivelados” é bem adaptada 

para ativos de infraestrutura. Fraser (2003) observa que, "refletida a realidade 

do financiamento de longo prazo, repassando os custos para os clientes, 

conhecendo os paradigmas tecnológicos, definindo lugares previsíveis na 

ordem de mérito, aumento constante do consumo e, na presença de 

progresso técnico constante, não há problema em obter uma posição 

favorável para novas plantas/projetos". 

A metodologia de custos nivelados (abordagem de valuation) 

permanece amplamente utilizada, tanto por planejadores e por grandes 

empresas. Esta metodologia leva em consideração metas internas de 

rentabilidade dos capitais próprios para tomar a decisão de investir, ou não, e 

decidir entre diferentes projetos. No entanto, o que importa de fato para um 

investidor é o risco do capital empregado versus a lucratividade do projeto / 

investimento. O nível de risco que um investidor consegue antecipar em 

projetos de infraestrutura deveria estar refletido no nível de retorno esperado 



 

 

do projeto. Porem é muito complicado para a metodologia tradicional de 

valuation ( analise de custos nivelados ) incorporar riscos e incertezas de 

forma efetiva (Roque, 2006). 

Existem grandes vantagens em operar uma carteira diversificada de 

projetos para um única “utility”. Cada tipo de projeto de infraestrutura ( 

diferentes tecnologias ) possui estruturas distintas de risco-retorno. O fato 

aqui exposto é que a simples e tradicional abordagem/metodologia de 

valuation via custos nivelados pode não informar adequadamente a um 

operador/utility acerca da viabilidade de uma certa escolha de projeto dado o 

atual portfolio da firma, tendo em vista que não leva em conta a 

complementariedade nos perfis de risco e retorno de projetos diferentes. De 

forma mais simples, a melhor escolha de tecnologia depende do portfolio de 

projetos que a companhia já opera e sua correlação/interdependência precisa 

ser capturada por metodologia especifica de avaliação – neste sentido é que 

abre-se a possibilidade de utilização da teoria da  carteira de média-variância 

(MVP). 

3.2 APLICANDO A TEORIA DA CARTEIRA PARA ESCOLHA 
DE PROJETOS DE INFRA COM DIFERENTES PERFIS DE 
RISCO X RETORNO  

Em essência, define-se uma carteira eficiente como aquela que maximiza o 

retorno esperado para um dado nível de risco ou, analogamente,  aquela que 

minimiza o risco para um certo nível de retorno esperado.  



 

 

No caso especifico do setor de energia, entendemos que o custo de uma 

determinada tecnologia é fundamental para a avaliação. É importante aqui 

entender a produção de energia elétrica não em termos de custo de uma 

única tecnologia hoje, mas sim em termos do custo da carteira de projetos. A 

qualquer momento, algumas alternativas em carteira podem ter altos custos 

enquanto outras podem ter baixos custos, e assim ao longo do tempo, uma 

astuta combinação de alternativas pode servir para minimizar o custo total do 

portfolio.  

Em suma, quando a teoria da carteira é aplicada para tais decisões, não há 

apenas avaliações com base em custos individuais, mas, na verdade, 

levando-se em conta os custos da carteira. Técnicas de planejamento de 

projetos baseada na teoria da carteira, portanto, sugerem caminhos para 

desenvolver carteiras diversificadas, com níveis de risco conhecidos e que 

são compatíveis com os custos gerais de produção e operação dos projetos. 

 

3.3 DEFINIÇÕES IMPORTANTES DA METODOLOGIA: 
CUSTO DE PRODUÇÃO, RISCOS E CORRELAÇÕES. 

 

Retorno esperado da carteira. A teoria do portfólio foi concebida inicialmente 

para carteiras financeiras onde o retorno esperado é relacionado com um 

certo nível de risco (variação de ano a ano do retorno da carteira).  



 

 

O retorno esperado de uma carteira contendo “N” ativos “i” (retorno esperado, 

E (  ), desvio padrão,   ) em proporção Xi é apenas a média ponderada dos 

retornos esperados dos “N” ativos: 

 (  )  ∑       

 

   

 

Custo esperado da carteira. Média ponderada dos custos de produção 

esperados individuais para 02 tecnologias, por exemplo.  

           Custo Esperado do Portfolio =                   

Risco potencial da carteira. Variação ano a ano estimada para os custos de 

produção. Também concebida como a média ponderada das variações de 

custo de tecnologia. O Risco da carteira é estimado como o desvio padrão do 

HPR (“holding period return”) de fluxos futuros de custo de produção. O HPR 

é definido como : HPR = (EV-BV/BV), onde EV é o valor futuro e BV é o valor 

presente). 

O desvio padrão da carteira é definida por:  

      √  
   

    
   

               

onde: 

       são as frações de dois mix de tecnologias distintas,  

       são os desvios padrão do HPR (“holding period return”) dos custos 

anuais das tecnologias 1 e 2 , e; 

     é o coeficiente de correlação entre  e     e       de dois ativos.  



 

 

Função de utilidade média-variância. Um modelo padrão do trade-off entre 

risco e retorno é usar uma função de utilidade média-variância, dada por: 

        
 

 
          

onde:  

U é a utilidade do gerador de energia,  

E(  ) é o retorno esperado (NPV) da carteira P,  

var (  ) é a variância do retorno, e  

λ é o coeficiente de risco absoluto de aversão ao risco. Este descreve uma 

relação convexa crescente entre a média e o desvio padrão. 

 Correlação, Diversificação e Risco. Nessa metodologia o coeficiente de 

correlação é definido como a medida de diversificação; de modo geral, o risco 

da carteira cai com o aumento da diversificação.  

A abordagem de análise e estudo dos custos continua tendo sua relevância 

nessa metodologia, como na abordagem tradicional de valuation. O custo de 

produção estimado da carteira é a média ponderada de um custo de 

tecnologia individual. Cada tecnologia por si só é caracterizada por um fluxo 

de custos da carteira, compreendendo despesas de capital, despesas de 

combustível e despesas de funcionamento, e manutenção (O & M). Segue-se 

que para cada tecnologia, o risco é o desvio padrão das variações ano-a-ano 

desses insumos de custo. 



 

 

Matriz de Risco baseado na Metodologia da GI Hub6. Na análise de risco 

deste trabalho, a ideia é introduzir o conceito de matrizes de alocação de risco 

para projetos de infraestrutura (público e privados ), com foco no setor de 

energia. A alocação de risco está no centro de todos os projetos de infra e 

uma compreensão profunda desses arranjos é condição prévia para a 

elaboração de cada estrutura e para avaliação de valor. A aplicação 

adequada dos princípios de atribuição de riscos é o que determina se um 

dado projeto será financiável e se será capaz de permanecer viável até ao 

final de um contrato a longo prazo. 

A ideia é incluir relatório simplificado sobre a alocação de riscos em projetos 

de infraestrutura com matrizes que mostram a alocação de riscos em 

operações do tipo, juntamente com informações relacionadas a medidas de 

mitigação e arranjos típicos de apoio governamental.  

Cada matriz será descritiva com explicação sobre o fundamento das 

alocações, medidas de mitigação, arranjos de apoio governamental e 

descrevendo medidas alternativas para países com diferentes níveis de 

maturidade de mercado de infraestrutura. A ideia é analisar os riscos ao 

buscar compreensão profunda das questões materiais de alocação que fazem 

a diferença entre um projeto de ser financiável ou não. 

                                                           

 
6
 O Global Infrastructure Hub (GI Hub), com sede em Sydney, Austrália, é uma organização criada pelo grupo de países do G20 para 

promover abordagens inovadoras para o desenvolvimento de infra-estruturas globais. Um dos principais mandatos do GI Hub é promover 

"práticas líderes" para investimentos em infra-estrutura de qualidade, incluindo a preparação e disseminação de materiais de orientação para 

a identificação, preparação e aquisição de projetos. 



 

 

3.4 ALOCAÇÃO DE MIX DE PROJETOS COM USO DA 
FRONTEIRA EFICIENTE E OUTRAS FERRAMENTAS DE 
ECONOMIA FINANCEIRA  

 

Inicialmente, este trabalho tinha como objetivo introduzir a teoria da carteira 

de média-variância como uma nova abordagem de valuation para identificar 

pacotes de projetos de infraestrutura ótimos, de modo a minimizar o impacto 

de alguns riscos críticos.   

As aplicações desta abordagem, conforme Roques et al ( 2008) buscavam 

determinar um mix de fontes de geração de energia em mercados mais 

liberalizados de eletricidade a partir da teoria de portfolio de média-variância. 

A metodologia que será proposta adiante neste trabalho possui natureza 

semelhante; a motivação, entretanto, é diversa e ilustra um problema de 

grande relevância para o setor elétrico brasileiro. O modelo proposto é 

inteiramente desenvolvido a partir de portfolios constituidos de uma UHE 

(gerão hidrelétrica), uma LT (linha de transmissão) e uma usina Eólica. 

Diferentemente do artigo citado, onde os principais fatores de riscos 

simulados consitituem preços de combustíveis, como carvão e gás natural, 

outros tipos de riscos são mais relevantes para os projetos utilizados como 

base para o modelo aqui proposto. No caso, são os riscos relacionados a 

atrasos na contrução das obras e ao licenciamento ambiental e seus 

respectivos “efeitos-cascata” – o atraso num empreendimento de linha de 

transmissão, por exemplo, impacta a empresa de geração eólica que faria uso 

da infraestrutura em questão, o mesmo acontecendo com relação a UHE.     



 

 

Os retornos de diferentes tipos de projetos serão medidos pelo Valor Presente 

Líquido Esperado (ENPV) por unidade de capacidade (R$ milhões / GW ou 

R$ / kW) do investimento, e os riscos serão medidos pela distribuição de 

probabilidade do desvio-padrão do NPV por unidade de capacidade. Da 

mesma forma, a correlação entre os retornos será definida como a correlação 

entre as distribuições de probabilidade dos NPV´s dos diferentes projetos. 

A teoria de MVP requer um método para calcular a média e variância de 

qualquer carteira. Isto é conseguido em dois passos. O primeiro passo 

consiste na execução de simulações de Monte Carlo de um modelo de fluxo 

de caixa descontado para estimar a média e as variações da distribuição do 

Valor Presente Líquido (VPL) de cada tipo de projeto. A segunda etapa leva 

estes e suas correlações associadas a fim de determinar a fronteira eficiente 

de risco-retorno. 

Os retornos, riscos e dados de correlação das simulações de Monte Carlo 

serão utilizados como inputs para identificar as carteiras ótimas de diferentes 

tipos de projetos usando a teoria de média-variância Portfolio (MVP). A teoria 

MVP não prescreve uma única combinação de carteira ótima, mas uma gama 

de opções eficientes, representada pela fronteira de risco-retorno eficiente. Os 

investidores vão escolher uma combinação de risco e retorno com base em 

suas próprias preferências e aversão ao risco.  

 



 

 

4.0 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS INDIVIDUAIS PARA UM 
POTENCIAL ESTUDO DE CASO 

Conforme mencionado, foram selecionados um projeto de geração de energia 

eólica, uma linha de transmissão e projeto de geração de energia hidrelétrica 

(UHE). Abaixo, temos as principais características individuais destes projetos.  

Projeto de Geração Eólica. O projeto de geração de energia eólica que 

constitui o caso base localiza-se no Rio Grande do Norte, tratando-se de um 

cluster ou conjunto de parques eólicos, com capacidade instalada de 

aproximada de 110 MW. Um dos riscos mais relevantes para um projeto 

eólico já foi mitigado pelos acionistas  e refere-se a construção de linhas de 

transmissão para conectar o projeto ao Sistema interligado nacional. Nesse 

projeto os parques eólicos irão compartilhar uma linha de transmissão com 

menos de 5 km de extensão, que ligará as subestações à ICG (Instalação de 

Centrais de Geração). Os parques já se encontram em operação desde 

meados de 2015 , possuem fator de capacidade média de 41,6% ( medição 

de vento por mais de 03 anos ) , autorização de exploração por 35 anos e 

contrato PPA assinado por 20 anos. O preço do PPA ficou em 122 R$/MWh 

no leilão de 2011 ( LER/2011 ). É importante destacar que as simulações a 

serem desenvolvidas levam em consideração um cenário hipotético (e que 

acontece recorrentemente no Brasil) no qual a Linha de Transmissão 

necessária ainda não existe.  

O projeto possui CAPEX de R$ 460 MM e estrutura de capital composta por 

70% de Divida ( BNDES e Debêntures ) e 30% de capital proprio ( Equity dos 



 

 

acionistas ); a TIR desse projeto foi estimada em torno 10,77% ( em reais 

nominais ) com ICSD minimo de 1,46x. O projeto seguiu estrutura padrão de 

financiamento: enquadramento prévio no BNDES com previsão de 

desenbolso somente após o “completion” financeiro; desta forma foi utilizado 

empréstimo ponte de banco comercial para os acionistas iniciarem a 

construção do projeto durante o periodo pré “completion” financeiro. Com a 

liberação do recurso do BNDES via FINEM , os acionistas liquidam o 

empréstimo ponte e continuam apenas com o BNDES. Nesse projeto ainda 

efetuaram a emissão de Debentures de longo prazo, que teve como o 

investidor principal ( comprador do papel ) o próprio BNDES;  

Projeto de Transmissão. O Projeto fará parte do sistema de transmissão que 

escoará a geração de importante usina de geração em construção no pais. A 

linha irá atravessar parte das regiões Norte e Nordeste com uma extensão de 

aproximadamente 1.800 quilômetros. O projeto foi arrematado no leilão de 

2012 com receita anual permitida de aproximadamente R$ 175 MM. 

Possui CAPEX de quase R$ 2,4 bi e estrutura de capital sendo 60% de aporte 

de equity ( capital próprio dos acionistas ) e 40% de divida de longo prazo ( 

BNDES ). Também seria utilizada aqui a estrutura de empréstimo ponte via 

banco comercial até a liberação do financiamento de longo prazo pelo 

BNDES.  

Projeto de Geração Hidráulica (UHE). Este projeto localiza-se em na bacia 

amazônica e será construída para operação uma casa de força com dois 

conjuntos de turbinas /geradores, com potencia instalada de 400 MW que irá 



 

 

gerar energia para atender 1,6 milhão de pessoas. A usina possui garantia 

fisica de 239,8 MW médios e faz parte do PAC ( programa de aceleração do 

crescimento do Governo Federal ) e terá que firmar contratos de 

comercialização no ambiente regulado (CCEAR) com players de distribuição 

para fornecimento de energia durante o periodo de 30 anos.  

A UHE possui investimentos previstos próximos de R$ 2 bi, estrutura de 

capital composta por 20% de Equity e 80% de Dívida. Essa estrutura 

considera o modelo padrão de financiamento de longo prazo a ser contratado 

pelo BNDES e com pequena emissão de Debêntures de infraestrutura. 

 

5.0 PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS 
PROJETOS EM “CESTAS”, VISANDO MITIGAR OS RISCOS DE 
ATRASO E AMBIENTAIS. 

A metodologia proposta, em linha com Roques et al (2008), tem por base os 

passos abaixo descritos:  

a) Modelagem de risco dos projetos individuais – nesta etapa, para 

a UHE, a LT e a Eólica, devem ser analisadas as matrizes de risco 

individuais, de modo a obter-se um mapeamento dos riscos mais 

relevantes, em termos de frequência e severidade, como é comum 

na literatura de análise de riscos operacionais e seguros (Diniz et al, 

2014). Para os projetos em questão, a despeito da importância 

eventual de outras fontes de risco, serão alvo de modelagem as 

variáveis “atraso na obtenção de licenças ambientais” (A) e “atraso 



 

 

na execução da obra” (O), considerando-se que há uma correlação 

positiva, a princípio, entre as mesmas. Tal premissa deve ser testada 

através de análises de sensibilidade, dado que este  impacto pode 

variar de projeto para projeto; no caso dos empreendimentos eólicos, 

por exemplo, o grande entrave é o “risco ambiental”, sendo 

desprezível o risco de não cumprimento da obra no prazo devido.  

b) Distribuições de probabilidade para os fatores de risco em cada 

projeto – esta etapa envolve a definição de distribuições de 

probabilidade para a “frequência” e a “severidade” dos atrasos em 

licenciamento ambiental e execução das obras. A frequência refere-

se a probabilidade da obra atrasar (devido a questão ambiental ou 

execução); a severidade relaciona-se ao impacto destes atrasos, em 

termos de percentual do Valor Presente Líquido do Projeto (VPL). 

Deste modo temos, para cada projeto i, uma distribuição de 

probabilidades conjunta, f(x,y) que busca refletir a dependência entre 

frequência (x) e severidade (y). Em aplicações no campo de 

regulação financeira é comum a utilização de uma premissa de 

independência, de modo que: 

                 

   Um exemplo de aplicação na área citada diz respeito a estimativa da “Perda 

Esperada” (Expected Loss) devida a eventos de risco operacional/crédito (o 

“Valor Presente” das perdas das  carteiras da instituição é conhecido por 

EAD-Exposição ao evento ou ao “default”) e supondo independência entre 



 

 

frequência (PD – Probabilidade de Default)  e severidade (LGD – Loss Given 

Default), temos: 

                               

 Numa analogia com o que se propõe neste trabalho, será possível 

simular a perda de valor presente do projeto i (UHE, Eólica, LT) a partir de 

simulações para a probabilidade de atraso e impacto no licenciamento 

ambiental e para a probabilidade de atraso e impacto na execução das obras. 

Assim, para cada projeto i, temos: 

     
          

    
  

onde: 

 NPVLi
j representa a perda de valor presente para o projeto i = UHE, 

Eólica, LT no cenário j 

 NPVi representa o valor presente líquido do projeto num cenário base, 

estimado segundo a tradicional metodologia de fluxo de caixa descontado 

 Pi
j representa a probabilidade da empreendimento atrasar em sua 

implementação, com impactos em não recebimento de fluxos de caixa 

previstos e destruição de valor presente. Na versão apresentada neste 

trabalho para a metodologia, assume-se que há uma variável “atraso” que 

contemplará tanto os impactos de licenciamento ambiental quanto de 

execução. A distribuição desta frequência pode ser modelada, de acordo com 

a literatura, com o uso de funções conhecidas – um exemplo é a distribuição 

lognormal (Albuquerque, 2014) ; deste modo, temos; 



 

 

                   
     

   

de modo que os parâmetros de média e variância podem ser calibrados de 

acordo com informações sobre cada tipo de empreendimento i.  

 Iij representa o impacto, em termos percentuais do “atraso” no valor dos 

projetos. Este parâmetro pode contemplar também tanto os impactos de 

licenciamento quanto de execução e será independente de Pi
j. Analogamente, 

o impacto pode ser modelado com o uso de distribuições conhecidas de 

probabilidade(Schuyler, 2001); para o caso da lognormal, teríamos: 

 

               
     

   

 

c) Simulação de Monte-Carlo para cada projeto individual – a partir 

da sequência anteriormente apresentada é possível realizar uma 

simulação de Monte-Carlo para cada projeto individual, obtendo-se, 

por exemplo 1000 realizações (ou 100 mil, etc) para      
  . Assim, 

a partir de premissas sobre fatores de risco mais primitivos, 

relacionados ao atraso na implementação dos empreendimentos, é 

possível a construção de uma distribuição para a perda potencial de 

valor presente de cada projeto i. Com as distribuições construidas, 

estima-se a variação esperada no valor do projeto, que faz o papel 

do “retorno esperado” numa analogia com a já explicitada teoria de 

portfolio; adicionalmente, estima-se a variância deste retorno, que 



 

 

fará o papel da métrica de risco do projeto i = UHE, LT, eólica (E) 

dentro da análise de portfolio. Esta abordagem é similar a descrita 

em Roques et al ( 2008) e bem conhecida dentro da teoria e prática 

de Finanças Corporativas, de acordo com Copeland & Antikarov ( 

2003) 

d) Análise de Portfolio e contrução de fronteiras eficientes ou “pacotes” 

envolvendo os projetos individuais – com as estimativas de 

volatilidade e retorno esperado obtidas para cada empreendimento 

e, também, premissas acerca de correlações entre os mesmos é 

possível realizar a análise de carteiras, com base na construção de 

uma “fronteira  eficiente” – lugar geométrico das combinações entre 

UHE, LT e E que minimiza o risco do portfolio de projetos dado um 

nível de retorno exigido por potenciais investidores (Bodie et al, 

2016). A base teórica é o conhecido modelo de Markowitz (1952) 

para otimização de carteiras: 

 

De maneira que, então, é possível a construção de uma fronteira eficiente 

contemplando os projetos descritos e uma análise de risco x retorno esperado 



 

 

que permite avaliar se faria sentido para o poder concedente a oferta de 

projetos em “pacotes” e não individualmente.   

6.0 CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou descrever o estado atual do financiamento de grandes 

projetos de infraestrutura no Brasil, com o objetivo de propor uma metodologia 

de modelagem alternativa, baseada na Teoria de Carteira. A oferta de 

projetos em carteira pode constituir desenho interessante tanto para 

investidores quanto para o poder concedente, dadas as possibilidades 

descritas em termos de uma melhor alocação e repartição de riscos que 

possuem um efeito “cascata” – atrasos na construção ou relativos a questões 

ambientais em um dado projeto e que potencialmente afetam a performance 

de outros, como ocorre nos setores de energia e infraestrutura logística no 

Brasil. A implementação da metodologia proposta, fazendo uso de dados de 

projetos reais, constitui uma importante fonte para pesquisas futuras na área.  
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