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RESUMO
O modelo de financiamento ao investimento em infraestrutura, no Brasil, realizado
quase exclusivamente pelo governo federal, combinado com as restrições fiscais pela qual o
país vem passando, suscitou o início das discussões, em 2009-2010, entre o governo federal e
a sociedade civil, para estimular o financiamento privado de longo prazo. Dessas discussões
resultou a publicação da MP 517/2010, convertida na Lei nº 12.431/2011, que criou a
debênture de infraestrutura. A motivação para a criação desse instrumento financeiro tinha
fundamento na previsão de vultosos investimentos nos anos que se seguiam e na
impossibilidade do BNDES continuar como financiador quase exclusivo dos investimentos
em infraestrutura. As debêntures de infraestrutura começaram a ser emitidas em 2012, após
um processo de ajuste na lei recém criada, para esclarecer algumas situações que geravam
dúvidas no mercado, e após sua regulamentação. Nos anos que se seguiram, o volume de
emissões aumentou gradativamente. O objetivo deste trabalho é responder à pergunta: Por que
as debêntures de infraestrutura não foram capazes de promover um maior equilíbrio entre o
setor público e privado no financiamento de longo prazo dos investimentos em infraestrutura?
Para isso, a construção do trabalho baseou-se em levantamentos bibliográficos, em jornais,
atas de reunião de grupo de trabalho criado dentro do governo federal e estudos elaborados
para discutir a criação de um instrumento de financiamento de longo prazo para o
financiamento da infraestrutura, bem como foram realizadas entrevistas semiestruturadas para
levantar informações não documentadas, relativas à implantação do instrumento da debênture
de infraestrutura. Conclui-se que há entraves institucionais que impossibilitam a emissão das
debêntures de infraestrutura em todas as fases dos projetos de investimento. As debêntures
são mais condizentes com as fases de menor risco do projeto. A participação das debêntures
de infraestrutura varia também de acordo com o setor. Os setores de infraestrutura são
heterogêneos, e as debêntures de infraestrutura têm uma participação maior em alguns setores
do que em outros.

Palavras-Chave: Infraestrutura; Financiamento; Debêntures Incentivadas.
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ABSTRACT
The financing model of infrastructure investment, in Brazil, carried out almost
exclusively by the federal government, combined with the fiscal constraints that the country
has been going through, prompted the beginning of the discussions that took place in 20092010, between the federal government and civil society, to stimulate private funding. These
discussions resulted in the publication of MP 517/2010, converted into Law nº 12.431/2011,
which created the infrastructure debenture. The motivation for the creation of this financial
instrument was based on the forecast of large investments in the following years and the
impossibility of BNDES to continue as an almost exclusive financing of infrastructure
investments. Infrastructure debenture began to be issued in 2012, following a process of
adjustment to the newly created law, to clarify some situations that generated doubts in the
market, and after its regulation. In the ensuing years, the volume of emissions increased
gradually. The objective of this work is to answer the question: Why have infrastructure
debenture not been able to promote a better balance between the public and private sectors in
the long-term financing of infrastructure investments? For this, the construction of the work
was based on bibliographic surveys, in newspapers, working group minutes created within the
federal government and studies prepared to discuss the creation of a long-term financing
instrument for infrastructure financing, and semi-structured interviews were conducted to
gather undocumented information concerning the implementation of the infrastructure
debenture instrument. It is concluded that there are institutional barriers which make it
impossible to issue infrastructure debenture at all stages of investment projects. The
debentures are more consistent with the lower risk phases of the project. The participation of
the infrastructure debenture also varies according to the sector. Infrastructure sectors are
heterogeneous, and infrastructure debenture have a greater participation in some sectors than
in others.

Keywords: Infrastructure; Funding; Project Bonds.
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1 INTRODUÇÃO
O setor de infraestrutura, aqui considerados os setores de logística e transporte
(ferrovias, rodovias, hidrovias, portos e aeroportos), mobilidade urbana, energia (geração,
transmissão e distribuição), telecomunicações e saneamento, requer volumes elevados de
investimento de longo prazo. A iliquidez e o elevado nível de risco dos investimentos nesse
setor reduzem a atratividade do sistema financeiro para a alocação de recursos para o
financiamento a esses investimentos.
A oferta de crédito pelo sistema financeiro tem como limitante outras características
do setor de infraestrutura, tal como os ativos que compõem os investimentos nesse setor, que
são ativos específicos, que incorrem em grande perda de valor se tiverem que ser utilizados
em outra atividade que não aquela para o qual foi projetado.
A especificidade dos ativos propiciam comportamentos oportunistas, decorrentes de
informações incompletas ou distorcidas, ou seja, em transações que envolvem ativos
específicos, as partes tomam decisões baseadas em informações assimétricas. No caso da
contratação de financiamento ao investimento, como o tomador de empréstimos, geralmente,
tem melhores informações do que o emprestador sobre os riscos do projeto de investimento
tem-se o problema do risco moral (observado durante a execução contratual) e da seleção
adversa (observada no procedimento de contratação), que podem levar a uma redução na
oferta de crédito pelo sistema financeiro.
A falta de atratividade ao mercado privado para o investimento e para o financiamento
aos projetos de infraestrutura, associada à relevância desses investimentos para o
desenvolvimento nacional levou o setor público, no Brasil, a assumir um papel ativo nos
investimentos em infraestrutura. Essa intervenção estatal gerou uma hipertrofia do setor
público nas decisões de investimento e, sobretudo, no financiamento da ampliação do estoque
de capital em infraestrutura.
No fim da década de 1990, com o processo de privatização, deu-se início a um
processo de diminuição da participação estatal nos investimentos em infraestrutura e a uma
crescente participação do setor privado.
Apesar dos esforços em promover a maior participação do setor privado nos
investimentos em infraestrutura, a participação do setor público ainda tem grande relevância.
Em 2014, a participação do setor público correspondia a 46% dos investimentos realizados
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via aportes orçamentários (equity) dos governos estaduais e federal, empresas públicas não
dependentes (estatais), empresas estaduais e autarquias.
A participação do setor público é ainda maior quando se trata do financiamento aos
investimentos em infraestrutura. Em face do peso expressivo do setor público no
financiamento da infraestrutura, da importância que esse setor tem para o crescimento
econômico, combinado com as significativas restrições fiscais por que passa o Estado
brasileiro, um dos temas mais importantes para o desenvolvimento brasileiro consiste em
investigar as razões pelas quais o sistema financeiro privado não alcança papel mais
proeminente no financiamento dos investimentos em infraestrutura.
Em busca por soluções para o aumento da participação do setor privado e diminuição
do peso dessa responsabilidade sobre o governo e os bancos públicos, em 2010, o governo
federal publicou a Medida Provisória nº 517, convertida na Lei nº 12.431/2011, criando as
debêntures de infraestrutura.
A exposição de motivos para a publicação da Medida Provisória nº 517 enfatiza a
limitação do governo e dos bancos públicos, principalmente do BNDES, em continuar como
promotores quase exclusivos dos recursos de longo prazo necessários para sustentar o
crescimento dos investimentos no país.
A relevância dos investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento nacional e o
peso excessivo do financiamento desses investimentos, que recai sobre as estruturas de
financiamento do governo federal, motivaram a escolha do tema deste trabalho, que é
identificar os entraves estruturais e institucionais para o aumento da participação do setor
privado no financiamento da infraestrutura, abordando especificamente o caso das debêntures
de infraestrutura. As debêntures de infraestrutura foram eleitas por se tratar de um
instrumento financeiro criado justamente para atrair o capital privado para o financiamento ao
volume de investimentos previstos à época em que a lei foi publicada, e que ainda se mostram
necessários para a modernização do setor, ou mesmo para manter a capacidade instalada,
ressaltando que, hoje, os investimentos em infraestrutura ainda estão aquém do necessário
para a manutenção da capacidade instalada.
A abordagem do tema das debêntures de infraestrutura sob a ótica da
institucionalidade do setor de infraestrutura, não encontra referência em outros trabalhos
acadêmicos ou publicações. As publicações que abordam o tema das debêntures de
infraestrutura, geralmente, fazem uma abordagem que engloba a evolução do programa das
debêntures incentivadas (Bragança, Pessoa e Souza, 2015), a efetividade das debêntures de
infraestrutura como alternativa economicamente viável para o financiamento de longo prazo
10

(Souza, 2015), a análise das emissões de debêntures de infraestrutura e a efetividade da
política pública que criou esse instrumento financeiro (Wajnberg, 2014 e Wajnberg, 2015), ou
compara as experiências nacional e internacional no uso das debêntures de projeto (projetc
bonds) (Wajnberg e Capistrano, 2016). A efetividade da política e a evolução do programa
das debêntures de infraestrutura são abordadas com base nos dados das emissões, analisandose a participação no funding, a base de investidores, a liquidez do título e a inserção
setorial. Esta dissertação buscará mapear a institucionalidade afeta às debêntures de
infraestrutura e os fatores que a impossibilitam de assumir um papel mais relevante, para uma
divisão mais equilibrada entre o público e o privado no provimento de recursos à
infraestrutura.
Pretende-se, com este trabalho, responder a seguinte pergunta: Por que as debêntures
de infraestrutura não foram capazes de promover um maior equilíbrio entre o setor público e
privado no financiamento de longo prazo dos investimentos em infraestrutura? A hipótese
deste trabalho é que a institucionalidade do setor de infraestrutura limita o uso das debêntures
como alternativa ao financiamento público para os investimentos nesse setor.

1.1 Metodologia
Para responder à pergunta proposta, do porque das debêntures de infraestrutura não
serem capazes de promover um maior equilíbrio, entre o setor público e o privado, no
financiamento dos investimentos em infraestrutura, foi realizado, primeiramente, um
levantamento bibliográfico para delinear as características e a estrutura de financiamento dos
projetos de investimento em infraestrutura.
Adicionalmente foi utilizado o método de estatística descritiva para mapear o mercado
de debêntures de infraestrutura e seu desenvolvimento desde a promulgação da Lei nº
12.431/2011 até o fim do ano de 2018, e realizar uma análise da participação desses títulos no
mercado capitais. Foram consultadas as bases de dados do Boletim de Debêntures
Incentivadas, do Ministério da Economia, fontes de dados da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Na tentativa de identificar os entraves estruturais e institucionais no uso das
debêntures, foram utilizados como fonte de dados informações de jornais, atas de reunião de
grupo de trabalho criado dentro do governo federal e estudos elaborados para discutir a
criação de um instrumento de financiamento de longo prazo para o financiamento da
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infraestrutura. Adicionalmente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, a fim de
levantar informações não documentadas, relativas à implantação do instrumento da debênture
e sua utilização para a captação de recursos privados para o financiamento da infraestrutura. O
método de entrevistas semiestruturadas foi adotado com o objetivo de esclarecer situações,
atitudes e comportamentos que levaram à criação da lei de debêntures incentivadas para o
financiamento da infraestrutura, e aferir como ocorreu a implementação política e quais os
resultados da política e as perspectivas de futuro. Ao todo, foram realizadas quatro
entrevistas, sendo os entrevistados gestores que participaram do processo de elaboração e
revisão da lei e da sua regulamentação, e atores com amplo conhecimento sobre o tema e que
tem interface com o uso do instrumento das debêntures para infraestrutura.
As perguntas1 realizadas ao longo das entrevistas focaram nos seguintes temas: o
processo de criação da lei e os atores que participaram desse processo, sobre o papel das
debêntures incentivadas no financiamento da infraestrutura e sobre os entraves à maior
participação do setor privado no financiamento da infraestrutura, lembrando que,
historicamente, a maior parcela dos financiamentos para investimento em infraestrutura era
concedida pelo BNDES. Indagou-se também sobre as perspectivas de futuro do instrumento
das debêntures incentivadas e sobre as mudanças em curso para o instrumento. As entrevistas
foram gravadas e transcritas para a comparação das falas dos entrevistados.
O presente trabalho é composto, além dessa introdução, pelo capítulo 2, que descreve
as características do setor de infraestrutura, retrata o processo de instalação de um projeto de
infraestrutura, e contextualiza os investimentos e o financiamento da infraestrutura no Brasil,
indicando uma expressiva participação do governo federal no financiamento aos
investimentos nesse setor. O capítulo 3 apresenta uma reflexão teórica sobre os instrumentos
financeiros que financiam o mercado de infraestrutura, abordando a visão neoclássica e póskeynesiana sobre as funções do sistema financeiro, discorre sobre o financiamento do setor de
infraestrutura no Brasil e apresenta os instrumentos financeiros disponíveis no mercado de
capitais de renda fixa, no Brasil, suas características e participação no mercado de capitais. O
capítulo 4 apresenta as características das debêntures convencionais e das debêntures de
infraestrutura, e o mercado de emissão de debêntures e sua evolução na última década, dando
um enfoque maior às debêntures de infraestrutura, que são o objeto deste trabalho. Apresenta,
ainda, uma comparação entre as debêntures de infraestrutura e os títulos públicos. O capítulo
5 tem como objetivo descrever como foi o processo de elaboração da lei que criou o
instrumento das debêntures de infraestrutura, a implementação da política, os resultados e
1

As perguntas realizadas durante as entrevistas encontram-se no Apêndice.
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perspectivas de futuro para o instrumento. Para isso, utiliza fontes de dados informações de
jornais, atas de reunião de grupo de trabalho criado dentro do governo federal, estudos
elaborados para discutir a criação de um instrumento de financiamento de longo prazo para o
financiamento da infraestrutura, e informações captadas por meio de entrevistas
semiestruturadas.
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2 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA
O presente capítulo descreve as características do setor de infraestrutura, um setor
complexo, que demanda volumes elevados de investimento de longo prazo em ativos
específicos, caracterizado por assimetrias de informação e comportamentos oportunistas, que
geram custos de transação. Apresenta algumas falhas comuns de planejamento a que os
investimentos em infraestrutura estão sujeitos, e que resultam no aumento dos custos e atrasos
de execução do projeto e resultados inferiores ao planejado. Retrata o processo de instalação
de um projeto de infraestrutura, no Brasil, que envolve a interação do empreendedor com uma
diversidade de instituições que podem afetar a execução do projeto, e gerar incertezas. Por
fim, contextualiza os investimentos e o financiamento da infraestrutura no Brasil, indicando
uma participação representativa do setor privado nos investimentos, situação não replicada
para o financiamento, que conta com expressiva participação de recursos públicos.

2.1 Especificidade dos ativos do setor de infraestrutura
O

setor

infraestrutura,

aqui

compreendidos

os

setores

de

saneamento,

telecomunicações, energia elétrica (geração, transmissão e distribuição), transportes
(rodoviário, ferroviário, portuário, hidroviário e aeroportuário) e mobilidade urbana, é
caracterizado por ser capital intensivo, demandando montantes elevados de investimento e
longo prazo de maturação.
O capital investido é composto por ativos específicos, que não podem ser
transportados, têm desenho específico para o desempenho da atividade para o qual foi
planejado, não podem ser empregados em outra atividade sem grande perda de valor, e têm
sua rentabilidade dependente de uma demanda projetada, que pode ou não se concretizar.
Fiani (2018) descreve três fontes de especificidades de ativos, usualmente identificadas em
ativos de infraestrutura:
(...) especificidade de localização (quando os custos de transferência de um ativo de
um local para o outro são proibitivos); especificidade física (quando as propriedades
materiais e/ou o desenho do ativo são específicos para uma determinada finalidade);
e especificidade de ativos dedicados (quando o valor de um ativo se encontra
vinculado à concretização da promessa de uma demanda futura pelos produtos ou
serviços prestados pelo ativo). (FIANI, 2018, p. 115).

A especificidade dos ativos de infraestrutura restringe o número de participantes
interessados na execução de um projeto, pois os custos para um empreendedor abandonar o
projeto, caso se depare com situações desfavoráveis e imprevisíveis, é elevado. Isso dificulta a
14

substituição de um empreendedor quando é identificada alguma irregularidade na execução do
projeto.
Conforme Fiani (2002, p. 174), “uma vez que o investimento em um ativo específico
tenha sido feito, comprador e vendedor passam a se relacionar de uma forma exclusiva ou
quase exclusiva”. Esse vínculo possibilita a ocorrência de ameaça, por uma das partes, da
suspensão da transação contratada, visando a revisão das condições originalmente
contratadas, e a obtenção de condições mais vantajosas.
Considere o caso de uma empresa geradora de energia elétrica que disponha apenas
de uma outra empresa de transmissão para vender sua energia, ao passo que esta
última compre a energia que vende de várias geradoras. Caso a empresa geradora em
questão realize investimentos no aumento de sua capacidade de geração, ficará
refém da empresa de transmissão para a venda da energia gerada pela sua
capacidade adicional. A empresa transmissora poderá barganhar melhores preços
pela energia comprada, simplesmente ameaçando não comprar a energia adicional
produzida. O mesmo exemplo poderia ser pensado da forma inversa, com uma
empresa geradora que atendesse a diferentes mercados, dentre eles uma empresa
transmissora que comprasse exclusivamente sua energia. (FIANI, 2002, p. 174).

A especificidade dos ativos, a complexidade do setor, as incertezas que cercam a
tomada de decisão e a impossibilidade de prever eventos futuros com exatidão geram, no
mercado, assimetrias de informação2 e comportamentos oportunistas3.
O oportunismo, segundo Williamson (1985, p. 42-46), diz respeito à revelação
incompleta ou distorcida de informações relevantes à realização de escolhas
contratuais, e pode ser observado no ato dos procedimentos de contratação (seleção
adversa) ou durante o período de execução contratual (risco moral). (SILVA, M.,
2018a, p. 64).

Para Fiani (2002), em mercados onde há a presença de ativos específicos, o risco
associado ao comportamento oportunista é significativo. Como os ativos são especializados
para uma atividade particular, são poucos os agentes que têm interesse nas transações que
envolvem esses ativos, favorecendo o comportamento oportunista. O contrário ocorre nas
transações envolvendo ativos padronizados. Como o número de interessados em participar
dessas transações é elevado, a rivalidade entre os numerosos agentes participantes de
transações possibilita uma redução dos comportamentos oportunistas. Ao identificar um
agente suspeito, este poderia ser substituído. Essa situação dificilmente pode vir a ocorrer em
transações com ativos específicos.
No setor de infraestrutura, as assimetrias de informação e a especificidade dos ativos
favorecem os empreendedores na hora de elaborar o projeto. Por serem mais bem informados
2

Assimetrias de informação nada mais são do que diferenças nas informações que as partes envolvidas em uma transação
possuem, particularmente quando essa diferença afeta o resultado final da transação. (FIANI, 2002, p. 173).
3 Por oportunismo entende-se a transmissão de informação seletiva, distorcida, e promessas “autodesacreditadas” (selfdisbelieved) sobre o comportamento futuro do próprio agente (neste último caso, o agente em questão estabelece
compromissos que ele mesmo sabe, a priori, que não irá cumprir). Como não se pode distinguir ex-ante a sinceridade dos
agentes, há problemas na execução e renovação do contrato. (FIANI, 2002, p. 173).
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do que a empresa ou o governo, que contratará a implementação do projeto, os
empreendedores seguem uma tendência de sobrestimar as receitas e os benefícios a serem
gerados pela implementação do projeto e subestimar os custos.
Durante a fase de elaboração do projeto, os empreendedores tendem a não considerar
todos os riscos que podem vir a ocorrer durante a implementação. Mesmo que tenham
conhecimento de alguns riscos passíveis de ocorrer, estes podem não ser apresentados no
projeto ou podem ser apresentados acompanhados de ajustes de custos inferiores aos
necessários para a adaptação do projeto caso a situação de risco se efetive. Os riscos de
mudança do projeto, a elevada complexidade, e os fatores geológicos inesperados são
sistematicamente subestimados.
Por ter melhores informações sobre as condições de execução do projeto, o
empreendedor pode formatá-lo de forma a convencer o contratante sobre os benefícios da
implementação do projeto, ou para vencer uma licitação.
Sendo comum aos projetos conter falhas na elaboração, é igualmente comum a
ocorrência de atrasos na fase de execução, extrapolação do orçamento previsto e a entrega de
projetos com capacidade de performance inferior à projetada. Essa situação ocorre tanto com
projetos públicos quanto privados, ao redor do mundo.
De acordo com Flyvbjerg, Garbuio e Lovallo (2009, p. 172), “cost overruns and
benefit shortfall of 50 percent are common; cost above 100 percent are not uncommon”.
Uma das justificativas apontadas pelos autores para os erros de previsão decorre do
fato do planejamento de um projeto basear-se em um plano âncora a partir do qual os
executivos, ao assumirem a possibilidade de haver fatores imprevistos, fazem previsão para
fundos de contingência proporcionais ao tamanho do projeto. Mesmo sabendo que o projeto
âncora é muito baixo ou muito alto, os ajustes realizados para a elaboração do projeto são
quase sempre insuficientes, fazendo com que o custo realizado seja significativamente
superior ao projetado.
Os gestores tomam decisões baseados na ilusão otimista. Ao invés de ponderar
racionalmente os ganhos, perdas e probabilidades, sobrestimam benefícios e subestimam
custos e tempo. Projetam cenário de sucesso e ignoram o potencial de erros de projeto e erros
de cálculo. Como resultado, os gestores tomam iniciativas que são improváveis de serem
realizadas dentro do orçamento e do prazo, ou de gerar os retornos esperados. (FLYVBJERG,
GARBUIO e LOVALLO, 2009).
Outra justificativa para as falhas de planejamento decorre da exposição dos projetos
à presença do problema principal-agente. Nessa situação, políticos, planejadores ou projetos
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vencedores deliberadamente e estrategicamente superestimam os benefícios e subestimam
custos para aumentar a probabilidade que seus projetos, e não de seus competidores, sejam
aprovados e financiados. Cenários de sucesso são propositalmente planejados enquanto
potenciais falhas são encobertas, gerando projetos que são improváveis de serem executados
dentro do prazo ou orçamento, ou de entregar os benefícios prometidos. (FLYVBJERG,
GARBUIO e LOVALLO, 2009).
Os empreendedores têm melhores informações do que o governo, considerando-se o
caso da contratação de um projeto de infraestrutura pública, mas não têm incentivos para
revelar essas informações, pelo contrário. Mesmo tendo conhecimento dos custos efetivos
para a implantação do projeto, os empreendedores sabem que projetos com custos elevados
têm menores chances de serem aprovados, o que os leva a elaborar projetos prevendo custos e
benefícios os mais favoráveis possíveis. Os riscos também tendem a ser manipulados e
camuflados, caso o contratante (principal) demonstre aversão ao risco. Ademais, em um
procedimento licitatório, os projetos exequíveis com menor preço são os vencedores, e os
empreendedores sabem que atrasos são tolerados e que há possibilidade de repactuação do
contrato. (FLYVBJERG, GARBUIO e LOVALLO, 2009).
Os custos de transação em projetos de investimento em infraestrutura executados
pelo setor privado, gerados pelas condições de incerteza, assimetrias de informação,
especificidade dos ativos e comportamentos oportunistas, podem ser amenizados por
estruturas de governança ou arranjos institucionais híbridos4. (FIANI, 2018).
De acordo com Silva, M. (2018a, p. 69), “o grau expressivo de especificidade dos
ativos de infraestrutura econômica é o argumento que justifica a organização de arranjos
institucionais híbridos”, e as falhas de mercado associadas a esses ativos impõe ao Estado a
função de centro estratégico nesses arranjos híbridos.
Uma parcela expressiva dos ativos de infraestrutura envolve a ocorrência de uma ou
mais falhas de mercado: bem público, monopólio natural, externalidades e mercados
incompletos. Segundo Stiglitz (2000, p. 92), em ambientes nos quais estão presentes
essas falhas o sistema de preços de mercado não promove determinados
investimentos ou o faz com ineficiência alocativa. Portanto, essas “falhas” ampliam
o grau de complexidade da provisão de ativos em infraestrutura e,
consequentemente, demandam a participação efetiva do Estado no desenvolvimento
de arranjos institucionais híbridos (ou mecanismos de governança especializados) e
na coordenação estratégica destas construções institucionais. (SILVA, M., 2018a, p.
65).

Por definição, os arranjos institucionais híbridos envolvem valores significativos de
ativos específicos, sendo necessário que haja uma coordenação dos agentes para que a decisão

4

Alguns autores utilizam o termo arranjos institucionais para se referirem a estruturas de governança. (Fiani, 2018).
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unilateral de algum agente não comprometa o valor dos ativos específicos, nem gere perdas
para os demais agentes. Além da coordenação, que exerce uma forma de controle
administrativo, o arranjo híbrido prevê a presença de incentivos, que preservam a autonomia
dos agentes participantes das transações. (FIANI, 2018)
De acordo com Silva (2018), adotando os conceitos de ambiente institucional e
arranjo institucional no sentido de Davis e North (1971, p. 6-7),
O ambiente institucional é o conjunto de regras constitucionais e
infraconstitucionais, de abrangência geral, que definem os parâmetros de
organização e funcionamento do sistema econômico. O arranjo institucional é um
conjunto de regras infraconstitucionais que define parâmetros de organização e
funcionamento de segmentos específicos de atividades do sistema econômico,
inclusive padrões de contratação e adaptação, competição e cooperação entre os
agentes. (SILVA, M., 2018a, p. 63).

A fim de demonstrar a organização e o funcionamento do setor de infraestrutura, que
resulta dos arranjos presentes neste setor, discorre-se a seguir sobre a atividade de
implementação dos projetos de investimento, identificando os atores e sua participação nesse
processo.

2.2 Implementação de projetos de infraestrutura
Conforme exposto acima, os projetos de investimento em infraestrutura apresentam
características muito específicas, são projetos heterogêneos, relacionados a setores diversos,
como logística e transporte (ferrovias, rodovias, hidrovias, portos e aeroportos), mobilidade
urbana, energia (geração, transmissão e distribuição), telecomunicações e saneamento.
Esses projetos envolvem grande complexidade, são implementados em ambientes de
incerteza, caracterizados por mudanças no perfil de risco e remuneração ao longo de sua
execução, e têm longo prazo de maturação.
Vazquez, Hallack e Queiroz (2018) dividem os projetos de investimento em
infraestrutura em quatro fases, diferenciadas pelos perfis de risco:


Primeira fase, caracterizada pela ausência de fluxos de caixa positivos e custo

de capital relativamente baixo;


Segunda fase é a de construção do empreendimento, que demanda montantes

elevados de capital, sem a contrapartida de receitas. A potencial remuneração do capital
dependerá da conclusão de um volume mínimo de investimentos, capaz de tornar a
infraestrutura operacional. Essa fase é a que envolve maiores riscos e pode levar 5, 10 anos
para ser concluída, sem a geração de retornos financeiros. Imprevistos podem afetar os custos
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e prazo de execução do projeto, tornado necessário a revisão do projeto e alteração do valor
inicialmente previsto. Pode haver atraso de obras, majoração de custos, revisões tarifárias,
dificuldades na emissão de licenças etc.


Terceira fase, o volume mínimo de investimento para que a infraestrutura tenha

valor econômico já foi alcançado, havendo um fluxo de caixa positivo, com entrada de
receitas, mas ainda são necessários investimentos para que se atinja todo valor econômico do
projeto;


Quarta fase é a mais longa, caracterizada pela operação do empreendimento,

com remuneração do capital investido, e a infraestrutura é utilizada com diferentes graus de
capacidade ociosa.
A primeira fase, para a execução do projeto de investimento em infraestrutura,
envolve a obtenção das licenças ambientais para a instalação do projeto e sua adequação aos
requisitos estabelecidos pelos órgãos públicos. Essa fase não envolve grande volume de
recursos, e corresponde à fase em que os órgãos públicos, especialmente o órgão ambiental,
podem exigir alterações no projeto inicialmente proposto, para adequação aos requisitos
socioambientais.
Após liberada a licença de instalação pelo órgão ambiental, e dar-se início à fase
dois, de construção do projeto, os riscos são elevados. Essa fase envolve grande volume de
investimento, e longo prazo até que se tenha início a geração de retorno financeiro sobre o
capital investido. Somente quando o projeto atinge a fase três, em que se tem o início da
operação, é que o projeto começa a gerar receitas e, até atingir essa fase, pode demorar 5 anos
ou mais, ou seja, há uma fase longa em que o empreendedor aporta volumes elevados de
investimento, sem auferir qualquer retorno financeiro.
Os riscos para implementação de um projeto podem ser maiores a depender do tipo de
projeto, se greenfield, quando se trata de um novo empreendimento, onde ainda não há nada
construído, como, por exemplo, a construção de uma nova ferrovia ou rodovia, ou brownfield,
quando se trata de uma modificação em um empreendimento já instalado, como a duplicação
de uma rodovia. O projeto greenfield está mais suscetível a incertezas, por se tratar de um
novo empreendimento, diferente do projeto brownfield, que será executado em uma área que
já sofreu intervenção. Os prazos para construção do projeto e início da geração de receitas
também são reduzidos em função o tipo de projeto. No caso de projetos greenfield, o prazo
para início da geração de receitas dependerá do término da fase de construção do projeto,
enquanto o projeto brownfield é um projeto que, geralmente, já está em operação, gerando
receitas desde o início da sua implementação.
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Quando se pretende executar um projeto de infraestrutura greenfield, ou seja, um
projeto totalmente novo, em um ambiente que ainda não sofreu intervenção pela execução de
projetos anteriormente implementados na área, é necessário que o empreendedor adquira as
licenças ambientais requeridas pelo órgão ambiental, que atenda aos requisitos estabelecidos
pelas respectivas agências reguladoras e órgãos de controle, além de outras instituições com
competência específica em relação aos bens, valores ou patrimônio afetados pela
implementação do projeto.
No caso de um projeto brownfield já há uma estrutura construída e o projeto de
investimento pode prever melhorias, modernização, readaptação ou ampliação daquela
estrutura. Nesse caso, mesmo que seja necessário o atendimento a exigências de órgãos
governamentais, as exigências são menores do que em um projeto greenfield e o montante de
capital a ser investido é substancialmente inferior quando comparado ao projeto greenfield.
Uma diferença importante entre os projetos greenfiel e brownfield é o montante de
recursos demandados e o tempo necessário para dar início à operação do projeto. Um projeto
greenfield terá que ser totalmente construído, do zero, demandando volumes elevados de
capital, com prazo de maturação elevado, e o tempo necessário para que o projeto atinja a fase
de operação é superior ao projeto brownfield. O projeto brownfield, por sua vez, demandará
intervenções para a adequação da infraestrutura aos serviços ofertados, mas a maior parte do
investimento inicial, na infraestrutura, já foi realizado. Além disso, um projeto brownfield
pode ser um projeto operacional, como a duplicação de uma rodovia, por exemplo, e o
empreendedor pode contar com as receitas geradas pela operação do empreendimento
enquanto realiza novos investimentos.
Independente do tipo do projeto, se greenfiel ou brownfield, quando o empreendedor
participa do processo licitatório de concessão de um empreendimento de infraestrutura, já
deve ter uma previsão dos custos para a execução do projeto e uma projeção das receitas a
serem geradas pela operação da infraestrutura. O empreendedor deve projetar o fluxo de caixa
para a implantação e operação da infraestrutura antes do processo licitatório e, com base nesse
fluxo de caixa projetado, fazer sua oferta. Para isso, deve fazer um bom levantamento de
todos os elementos que podem ter impacto sobre a execução do projeto. Ainda assim, mesmo
com um bom levantamento de todas as características do empreendimento, a execução do
projeto está sujeita a incertezas, que podem impactar no fluxo de caixa projetado.
Após o procedimento de licitação, a empresa vencedora dará início ao processo de
licenciamento ambiental, indispensável para início das obras e da operação da infraestrutura.
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A obtenção do licenciamento é um processo complexo e burocrático, que exige uma série de
estudos sobre os possíveis impactos socioambientais gerados pela execução do projeto.
Além do órgão ambiental, o procedimento de licenciamento pode envolver consulta a
outros órgãos federais que tenham interesse sobre a implantação do projeto, por afetar bens,
valores ou patrimônio sob sua competência.
Durante o processo de licenciamento, o Ibama consulta outro órgãos federais, tais
como o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Fundação
Nacional do Índio (Funai), a Fundação Cultural Palmares (FCP) – representante dos
interesses das Comunidades Quilombolas – e a Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde – responsável pelo controle de endemias, entre outros.
(PÊGO, ROMA, FERES, SCHMIDT, 2018, p. 325).

Durante a fase de licenciamento, o órgão ambiental pode estabelecer condicionantes,
bem como propor alterações ao projeto, a fim de reduzir os impactos socioambientais gerados
pela sua execução. Esse procedimento pode trazer insegurança jurídica para o empreendedor e
aumento de custos para o projeto, além disso, pode demorar mais tempo do que o planejado,
atrasando o início da obra. Como essas exigências só vêm após a fase de licitação, esse
processo pode gerar incertezas em relação aos custos efetivos da obra, bem como aos prazos
de início da implantação do projeto e da operação da infraestrutura.
De fato, questionamentos durante processos de licenciamento, originários tanto de
agentes públicos e de empreendedores privados quanto de órgãos como Tribunal de
Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU, o Ministério
Público Federal (MPF) e o Poder Judiciário, têm causado frequentes judicializações,
afetando negativamente os prazos e custos de execução das obras. (PÊGO, ROMA,
FERES, SCHMIDT, 2018, p. 320).

As incertezas, decorrentes de eventos imprevistos e não considerados durante a etapa
de planejamento do projeto, podem estar relacionadas, ainda, a fatores geológicos, incerteza
de demanda, entre outros fatores que podem afetar os custos do projeto, o prazo de
implantação e início da operação ou os benefícios gerados pelo projeto.
Em um projeto brownfield, como se trata de uma modificação ou ampliação da
estrutura já instalada, as exigências dos órgãos públicos tendem a ser menores, assim como as
incertezas na execução e operação do empreendimento, o que possibilita maior previsibilidade
ao projeto, ao prazo para sua implantação e aos custos nos quais o empreendedor irá incorrer.
Em um projeto greenfield, por outro lado, a incerteza na execução do projeto é muito maior.
Mesmo que o empreendedor faça um bom levantamento de todos os fatores previsíveis que
envolvem a execução do projeto, há fatores que lhe escapam a previsibilidade e que podem
gerar impactos que acarretem a necessidade de modificações significativas no projeto e, no
limite, tornem inviável sua execução.
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Considerando as características dos projetos greenfield e brownfield, destaca-se que,
além de incorrer em maiores riscos, no projeto greenfield, entre a fase de licitação até o início
da operação da infraestrutura, não há previsão de receitas, só despesas com investimento em
bens de capital, exigindo-se montantes elevados de recursos de longo prazo, para
investimento em capital ilíquido, durante esse período.
As diferentes fases do projeto de infraestrutura envolvem também diferentes fontes de
financiamento, sendo as alternativas mais comuns o equity, que corresponde ao capital dos
acionistas da companhia, normalmente utilizado para financiar a fase do projeto; empréstimos
de curto prazo, normalmente utilizados como ponte até os empréstimos de longo prazo
ficarem disponíveis; e empréstimos de longo prazo, que envolve a maior parte do
financiamento.
Os financiamento de longo prazo podem demorar entre 6 meses e 2 anos para serem
liberados, isso porque as instituições que concedem financiamento de longo prazo tomam suas
decisões em situações de incerteza ou com uma racionalidade limitada, o que as faz analisar
detidamente o projeto, na intenção de conhecê-lo melhor antes de liberar o financiamento.
Além disso, os projetos de infraestrutura são, em geral, muito específicos e envolvem setores
diversos, com características distintas, o que requer conhecimentos específicos das
instituições responsáveis pela liberação do financiamento.
A demora em obter o financiamento de longo prazo faz com que as empresas
financiem as primeiras fases dos projetos de infraestrutura com capital dos sócios ou via
financiamentos de curto prazo, captados junto aos bancos privados ou mediante a emissão de
notas promissórias até a liberação dos empréstimos de longo prazo. O risco elevado nas
primeiras fases do projeto também contribui para o uso de recursos próprios nessas fases.
Quando o cronograma de obras começa a andar, fica mais fácil a empresa captar recursos no
mercado.
As condições para o investimento e financiamento de projetos de infraestrutura
levaram o governo a ter uma participação expressiva durante um longo período. Hoje, já se
observa uma participação significativa do setor privado nos investimento em infraestrutura,
mas o financiamento permanece tendo uma participação expressiva do setor público. A seção
seguinte apresenta a evolução da participação pública e privada nas estruturas de investimento
e financiamento do setor de infraestrutura.
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2.3 Participação do setor público e privado no investimento e financiamento
da infraestrutura
Os investimentos em infraestrutura impactam positivamente a produtividade e o
crescimento econômico, e são essenciais para o desenvolvimento de outros setores da
economia do país. “A melhoria do transporte, a geração de energia, a expansão de serviços de
telecomunicações propagam o aumento da eficiência sistêmica da economia, estimulando
investimentos privados e a produtividade do país”. (TADINI e ROCHA, 2018, p. 3).
No Brasil, o Estado desempenhou papel essencial na articulação dos investimentos e
na promoção do crescimento econômico. Conforme Tadini e Rocha (2018), o período da era
Vargas (1930-1945) ao II PND, na década de 1970, foi marcado por ações de planejamento
das políticas públicas para o crescimento da indústria e da infraestrutura. Essas ações de
planejamento começaram a se perder após o segundo choque do petróleo e das taxas de juros
dos Estados Unidos, em 1979, que impactaram a economia brasileira.
O elevado grau de endividamento do Estado e o comprometimento dos seus recursos
financeiros restringiram a capacidade do Estado de continuar exercendo o papel que até então
vinha desempenhando de promotor do desenvolvimento do país, e responsável quase
exclusivo pelos investimentos em infraestrutura.
Com a perda da capacidade de investimento do Estado, na década de 1980, o setor de
infraestrutura, que já se encontrava estrangulado, necessitando de investimentos, foi aos
poucos sendo sucateado. Na década de 1990, o Estado começou um processo de privatização
e concessões privadas da infraestrutura, transferindo para o setor privado a responsabilidade
por novos investimentos em infraestrutura.
Até 1996, o setor privado estava quase ausente dos setores de infra-estrutura no
Brasil, com exceção dos serviços de transporte rodoviário. Ao final de 1998, os
investidores privados controlavam todo o setor de telecomunicações e ferrovias, os
maiores portos do país, algumas de suas principais rodovias, dois terços da
distribuição e uma grande parte da geração de eletricidade e uma parcela pequena
mas crescente do setor de água e saneamento. (PINHEIRO, A., 1999, p. 178).

A privatização do setor de infraestrutura, que tinha como objetivo atrair
investimentos privados, não foi suficiente para elevar o estoque de capital desse setor. Pelo
contrário, o volume de investimentos em relação ao PIB foi insuficiente para manter os
estoques de infraestrutura. Conforme Frischtak e Mourão (2018), o estoque de infraestrutura,
em percentual do PIB, correspondia a 58,3% na década de 1980. Na década de 1990, esse
percentual reduziu para 53,0%, na década de 2000, para 44%, e 36% na década de 2010.
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Fazendo referência a estudo do Banco Mundial (2005), Frischtak (2008) indica a
necessidade investimentos da ordem de 3% do PIB apenas para manter o estoque de capital
existente de infraestrutura. Um aumento nesse percentual, para algo entre 4% a 6% do PIB,
investido ao longo de 20 anos, possibilitaria ao Brasil “alcançar os níveis observados
atualmente na Coréia do Sul e em outros países industrializados do Leste da Ásia, ou mesmo
acompanhar o processo de modernização da infra-estrutura da China”. (FRISCHTAK, 2008,
p. 307). O histórico dos investimentos em infraestrutura, realizados no Brasil, no entanto,
mostra números bem inferiores aos indicados como necessários para a modernização do setor.
O Gráfico 1, a seguir, permite observar o baixo nível de investimentos em
infraestrutura no período de 2000-2016. Complementando a série para os anos de 2017, 2018
e previsão para 2019, com base em levantamento da Inter B. Consultoria, Neder (2019)
informa que, em 2017, o investimento em relação ao PIB foi de 1,69%, em 2018, 1,87% e, em
2019, estima-se que o nível de investimento seja de 1,80% do PIB.
Gráfico 1 - Taxa de investimento em infraestrutura, por setor (% PIB, preços correntes)
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Fonte: Puga e Gabrielli (2018, p.3).

O aumento do nível de investimento em relação ao PIB, a partir de 2008, pode ser
explicado pela política do governo federal para impulsionar os investimentos em
infraestrutura, com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), em
2007, e a expansão dos desembolsos pelo BNDES para o financiamento ao setor de
infraestrutura. Mesmo com a crise financeira internacional, em 2009, os investimentos em
infraestrutura não se retraíram, mantendo-se em níveis superiores ao observado no período
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anterior, entre 2003 e 2007. A manutenção dos níveis de investimento foi possibilitada pela
política anticíclica do governo federal, via aceleração dos desembolsos do BNDES. Em 2016
os desembolsos do BNDES reduziram significativamente, contribuindo para a redução do
nível de investimento em infraestrutura. Os desembolsos pelo BNDES para infraestrutura,
entre 2013 e 2018, foram de R$62,2 bilhões, em 2013, R$68,9 bilhões, em 2014, R$54,9
bilhões, em 2015. Em 2016, o volume de desembolsos reduziu para R$25,9 bilhões, em 2016,
R$26,9 bilhões, em 2017, e R$30,4 bilhões, em 2018.
O pequeno aumento do nível de investimento em infraestrutura, a partir de 2008, não
foi capaz de elevar os investimentos ao patamar necessário para a manutenção dos estoques
de infraestrutura, que requer investimentos da ordem de 3% do PIB, tão pouco para a
modernização do setor, que requer investimento entre 4% e 6% do PIB.
Do investimento total em infraestrutura, o setor privado respondeu com uma
participação de 54,3%, em 2014, contando com uma parcela significativa de recursos do
BNDES para o seu financiamento. Os 45,7% complementares, foram realizados pelo setor
público via aportes orçamentários (equity) dos governos estaduais e federal, empresas
públicas não dependentes (estatais), empresas estaduais e autarquias.
Essa distribuição entre o investimento público e privado, viabilizada nas últimas
décadas, com o processo de privatização, mostra o aumento significativo da participação
privada nos investimento em infraestrutura. Até o final da década de 1990, o setor público era
responsável quase exclusivamente pelos investimentos nesse setor.
Tinha-se a percepção de que pela baixa remuneração e volume elevado de recursos
demandados, o investimento em infraestrutura não era atrativo ao investidor privado.
Contudo, essa percepção tem se alterado, e a fronteira entre o investimento público e privado
tem se movido. Para Frischtak (2008, p. 319), “mudanças tecnológicas, econômicas e
institucionais vêm viabilizando uma expansão do investimento privado em infra-estrutura e
reforçando o conceito de complementaridade entre o público e o privado”.
Se, por um lado, o setor privado passou a ter uma participação representativa nos
investimentos em infraestrutura, por outro lado, as fontes de financiamento privadas, ainda,
têm baixa participação no financiamento desse setor, sendo o setor público o principal
financiador desse setor.
Fazendo uma análise do financiamento aos investimentos por subsetor, para o ano de
2014, Frischtak e Noronha (2016) indicam que 55% do total investido em energia elétrica foi
financiado com recursos públicos. A parcela restante do investimento foi realizada via capital
próprio e via a emissão de debêntures de infraestrutura.
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No subsetor de saneamento, 55% do total investido foi financiado pela Caixa
Econômica Federal. Embora a responsabilidade pelo investimento nesse setor esteja
concentrada em empresas e autarquias estaduais, os desembolsos diretos dos governos
estaduais representam apenas 3,6% do total.
Em telecomunicações, a maior parte dos investimentos provém de agentes privados.
Em 2014, o setor público financiou apenas 18% do investimento total. A participação do
capital próprio foi equivalente a 47%. O setor contou também com recursos decorrentes da
emissão de debêntures (0,6% do valor do investimento) e empréstimos concedidos por bancos
estrangeiros (0,7%).
No subsetor de transportes, o investimento público é levemente dominante. Em 2014,
de acordo com Frischtak e Noronha (2016), o BNDES e a CEF foram responsáveis por 46%
dos recursos, enquanto o equity ou contribuição direta dos governos correspondeu a 27% dos
investimentos. Os demais investimentos foram realizados via capital próprio dos
estruturadores dos negócios (sponsors); empréstimos do Banco Mundial, IFC, Exim Bank e
BID, de modo geral, com garantias soberanas; debêntures de infraestrutura; e outros (uma
categoria que engloba um mix de FIPs, Fundos de Infraestrutura, recursos oriundos de
estruturas de project finance).
A participação do setor privado nos transportes varia entre os modais, na medida em
que o processo de concessões avança em cada área. Em ferrovias e portos, tornaram-se
secundários; em rodovias, os programas de concessões intensificaram a participação privada,
porém a presença do setor público ainda é marcante. Em aeroportos, espera-se um aumento na
participação privada após os processos de concessão de aeroportos. Em hidrovias, o pequeno
investimento tem origem no governo federal e em empresas privadas, com maior atividade do
segundo agente.
Conforme evidenciado pelos indicadores do setor de infraestrutura, a participação
dos recursos públicos para o financiamento dos investimentos é expressiva, havendo uma
menor participação do capital privado, realizado via a emissão de debêntures e empréstimos
bancários de curto prazo.
Dentre as instituições financiadoras da infraestrutura, o BNDES se destaca como a
principal financiadora dos novos investimentos, concedendo empréstimos a baixas taxas de
juros e por um longo prazo. O BNDES tem como composição da sua fonte de recursos a
crescente participação do Tesouro Nacional. Conforme gráfico 2, a seguir, no período de
2006-2014 a participação do Tesouro saiu de 8% para 53,2%.
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Os recursos do Tesouro, repassados ao BNDES, são captados pelo governo federal
através da emissão de títulos da dívida pública, a taxas de juros elevadas e baixo risco. Como
as taxas de emissão dos títulos do Tesouro são superiores às cobradas pelo BNDES nos
financiamentos concedidos, tem-se a geração de déficits nas contas públicas, o que deixa
aparente a insustentabilidade do modelo, no longo prazo.
Além do déficit gerado pelo diferencial nas taxas de captação e concessão de crédito
pelo BNDES, Pompermayer e Silva Filho (2016) indicam que a situação de déficit primário e
a deterioração de outros indicadores macroeconômicos, levaram a uma redução na capacidade
fiscal do Estado para capitalizar o banco, limitando o financiamento pelo BNDES.
Gráfico 2 - Composição das fontes de recursos do BNDES (2006-2014) (Em %)
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Em complemento, Frischtak e Davies (2014) indicam que, na medida em que avança
o processo de concessão (inclusive PPPs), privatização e outros formatos que conduzem ao
maior envolvimento do setor privado, as restrições de financiamento tendem a ficar mais
críticas devido aos limites impostos ao BNDES (e a outros bancos públicos) por conta das
restrições fiscais, e as dificuldades de se estruturar o financiamento pelo mercado, de modo a
reduzir progressivamente o peso dos bancos públicos nos aportes de recursos aos projetos de
infraestrutura.
A expressiva participação do setor público no financiamento da infraestrutura, aliada
às restrições fiscais, a baixa taxa de poupança e as limitações para o financiamento externo
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dificultam a elevação dos investimentos no setor ao nível necessário para a modernização da
infraestrutura, e para impulsionar o crescimento econômico do país.
Para Frischtak e Noronha (2018), o financiamento de longo prazo, no Brasil, se
depara com a questão da dificuldade pela cobrança em bases econômicas das externalidades
associadas ao setor de infraestrutura, e a necessidade do desenvolvimento do mercado de
crédito e de capitais que venham a suportar em bases sustentáveis o financiamento do
investimento privado no país.
Ademais, destacam que a combinação da oferta de títulos públicos que oferecem
baixo risco e uma taxa básica de juros elevada impõe restrições ao desenvolvimento do
mercado de capitais e de crédito de longo prazo, afetando o financiamento dos investimentos
em infraestrutura.
Para Frischtak (2008, p. 336), “o elevado custo de capital e a inconsistência entre as
estruturas de empréstimo disponíveis no mercado e aquelas necessárias para investimentos em
infra-estrutura levaram o mercado de capitais a ter um papel secundário até recentemente”.
O modelo de financiamento dos investimentos em infraestrutura, que conta com uma
elevada participação do setor público, não foi capaz de estimular o aumento dos investimentos
ao nível requerido para a modernização do setor e, nos últimos anos, tem mostrado sinais de
esgotamento, pelo elevado déficit fiscal do Estado e as restrições orçamentárias para a
destinação de recursos para o financiamento dos investimentos nesse setor.
A necessidade de mudanças na estrutura de financiamento aos investimentos em
infraestrutura passou a fazer parte das discussões político-econômicas do país, buscando-se
um novo caminho para a viabilização e o estímulo a novas fontes de financiamento ao setor.
Como instrumento alternativo ao financiamento via recursos públicos, Frischtak e
Davies (2014) destacam o papel do mercado de seguros para ofertar garantias de execução a
projetos de infraestrutura, minimizando os riscos do financiamento. Chamam a atenção para o
reduzido número de instituições financeiras e de garantias capazes de suportar investimentos
elevados, que constituirão ativos de longa duração e cujos retornos tendem a ser moderados,
ainda que relativamente estáveis. Tomam como exemplo de mercado, os Estados Unidos,
onde a garantia de execução é provida por seguradoras privadas.
Nos países cujos mercados de projetos são mais maduros, essa garantia de execução
é provida por seguradoras privadas, sob a denominação de “performance bond”. Nos
EUA, o Miller Act de 1932 obriga que todos os contratos de construção do governo
federal sejam suportados por um seguro-garantia e de pagamentos (das obrigações
do contratado perante terceiros). Os estados aprovaram então legislações
semelhantes para projetos financiados pelos seus governos. (FRISCHTAK E
DAVIES, 2014, p.58).
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Silva Filho (2014) destaca a securitização de ativos públicos para fazer frente à
necessidade de recuperação da capacidade dos estados para investir em infraestrutura, seja
diretamente ou em parceria com o setor privado. Traz alguns exemplos de aplicação da
securitização, além do project finance comumente ligado às parcerias público-privadas.
Fundos de investimento imobiliário podem ser constituídos pelo setor privado para
adquirir ou alugar imóveis públicos, obtendo acesso a receitas de serviços e/ou
outros benefícios com maior transparência e menor incerteza, uma vez que os riscos
são diluídos pela diversificação dos ativos desses fundos. Já para o financiamento de
projetos de infraestrutura pública com um custo reduzido existe a opção de fundos
de recebíveis, bem como outros tipos de instrumentos financeiros estruturados, que
permitem aos investidores diversificar seus riscos, além de assegurar uma liquidez
significativamente maior para seus ativos. (SILVA FILHO, 2014, p. 13).

Os fundos de investimento para infraestrutura, passíveis de serem desenvolvidos pelo
mercado de capitais, também se mostram como uma alternativa. Os fundos possibilitam que
investidores que não investiriam em um único projeto, devido aos riscos e custos associados
ao projeto individual, diversifiquem seu portfólio entre empresas e projetos de infraestrutura.
Embora os fundos incorram em riscos associados aos investimentos, incluindo o risco de
liquidez, alguns riscos podem ser mitigados por um portfólio de investimentos diversificado.
Para Silva, M. (2018b, p. 8), a capacidade para mobilização de grande volume de
recursos para investimento, via fundos de investimento, está associada a cinco fatores:
(i) a competitividade dos fatores determinantes da rentabilidade ponderada pelo
risco; (ii) o baixo custo de transação para investimento em segmentos de mercados
complexos, que demandam gestão especializada e volume expressivo de recursos
para o alcance de uma escala mínima de eficiência; (iii) a estrutura de incentivo
tributários relacionados ao IOF e ao IR; (iv) a disponibilidade de constituição de
carteiras com diferentes perfis de liquidez; e (v) a possibilidade de constituição de
carteiras com padrão elevado de diversificação de riscos. (Silva, M., 2018b, p. 8).

Outro instrumento alternativo para o financiamento da infraestrutura são as
debêntures, títulos de longo prazo emitidos pelas empresas privadas no mercado de capitais
para a captação de recursos financeiros para o financiamento de seus projetos ou atividades.
Por serem emitidas no mercado de capitais, as debêntures podem captar recursos de diversos
agentes, por outro lado, concorrem com outros títulos disponíveis no mercado para a captação
de recursos.
Além dos bancos, investidores institucionais (fundos de pensão, seguradoras, etc.)
enxergam as debêntures como instrumentos interessantes para o seu portfólio.
Contudo, esse mercado tende a ser menos líquido que grande parte dos outros ativos
financeiros alocados no portfólio destes agentes. (VAZQUEZ, HALLACK e
QUEIROZ, 2018, p. 149).

O instrumento das debêntures, emitidas para o financiamento da infraestrutura, foi
investido de novas regras fiscais com a publicação da Medida Provisória nº 517/2010, que
prevê a isenção do IR para pessoas físicas e investidores estrangeiros, e a redução da tarifa
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para investidores pessoa jurídica residente no país, que adquirirem títulos de debêntures de
infraestrutura.
A medida adotada pelo governo federal em relação ao instrumento das debêntures,
visando o estímulo ao desenvolvimento de uma nova fonte de financiamento aos
investimentos em infraestrutura, motivou a escolha desse instrumento como objeto de análise
do presente trabalho. Busca-se avaliar a compatibilidade desse instrumento financeiro para o
financiamento dos investimentos em infraestrutura, dadas as características do setor de
infraestrutura, que podem impor restrições à participação do setor privado como fonte de
financiamento aos investimentos.
A estruturação de operações de financiamento para investimentos no setor de
infraestrutura é uma tarefa complexa, dadas as características desse setor, que demanda
volumes elevados de investimento em capital associado a bens-públicos ou a monopólio
natural, com longo prazo de maturação, e riscos complexos. Essas características do setor de
infraestrutura, associadas à especificidade dos ativos, incertezas, assimetrias de informação e
custos de transação dos projetos de investimento em infraestrutura, podem limitar a utilização
das debêntures para o financiamento a esses investimentos.
Os entraves à participação do setor privado no financiamento aos investimentos em
infraestrutura podem ser mais elevados na fase inicial de um projeto de investimento. Durante
a fase de construção do projeto, a necessidade de volumes elevados de investimento e a
ausência de fluxo de caixa para a geração de receita para a remuneração do capital investido,
que só vem a ocorrer quando o projeto atinge a fase operacional, limitam a participação do
setor privado no financiamento a esses investimentos.
O próximo capítulo descreve o papel das instituições financeiras nas operações de
financiamento de projetos ilíquidos, que demandam grande volume de investimento de longo
prazo. Busca-se mapear possíveis restrições do sistema financeiro para o financiamento de
investimentos em infraestrutura, considerando-se as características dos investimentos
demandados pelo setor de infraestrutura. Em complemento, apresenta-se uma descrição do
mercado de capitais no Brasil e dos instrumentos financeiros disponíveis e que competem
para a captação de recursos no mercado, para o financiamento de atividades diversas.
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3 O PAPEL DO SISTEMA FINANCEIRO NO FINANCIAMENTO DOS
INVESTIMENTOS

E

OS

INSTRUMENTOS

FINANCEIROS

DISPONÍVEIS NO MERCADO
O presente capítulo apresenta uma reflexão teórica sobre os instrumentos financeiros
que financiam o mercado de infraestrutura, abordando a visão neoclássica e pós-keynesiana
sobre as funções do sistema financeiro. Discorre sobre o financiamento do setor de
infraestrutura no Brasil e busca mapear possíveis restrições do sistema financeiro para o
financiamento dos investimentos em infraestrutura, considerando-se as características dos
investimentos demandados pelo setor de infraestrutura. Por fim, dispõe sobre os instrumentos
financeiros disponíveis no mercado de capitais de renda fixa, no Brasil, suas características e
participação no mercado de capitais.

3.1 A função das instituições financeiras na abordagem neoclássica e póskeynesiana
Os custos de adquirir informações e os custos de transação criam incentivos para o
surgimento de mercados e instituições financeiras. Em situações onde não há custos de
transação ou de informação, não há necessidade de um sistema financeiro e de intermediários
que se empenhem na análise dos projetos e da gestão ou no desenho de arranjos que
minimizem riscos e facilitem as transações. Os diferentes tipos e combinações de custos de
transação e informação motivam distintos contratos financeiros, mercados e instituições.
(LEVINE, 1996).
Em meio aos custos de informação e de transação, o sistema financeiro surge com a
função primária de prover instrumentos para facilitar a alocação de recursos, no espaço e no
tempo. Levine (1996) desmembra a função do sistema financeiro em cinco funções: facilitar
transações, securitização, diversificação e distribuições de riscos; alocar de recursos;
monitorar a gestão e exercer o controle corporativo; mobilizar poupanças; e facilitar a troca de
mercadorias e serviços.
De acordo com Paula (2011), essa abordagem utilizada por Levine de que os
instrumentos, mercados e instituições financeiras surgem para mitigar os efeitos dos custos de
informação e de transação, não representa uma grande diferença em relação à abordagem
clássica, sob a qual os intermediários financeiros desempenham um papel relativamente
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neutro para o crescimento econômico, e “seu comportamento pouco afeta a determinação das
condições de financiamento da economia5”. (PAULA, 2011, p. 7).
A concepção convencional neoclássica confere uma característica passiva ao sistema
financeiro. Os recursos que compõe o balanço das instituições bancárias resultam de decisões
tomadas por outros agentes, externos à instituição. Os depósitos, por exemplo, resultam de
decisões do público, e são determinados pelas restrições orçamentárias.
Ao exercer a função de intermediadora entre os tomadores de empréstimo e os
emprestadores, as instituições bancárias buscam maximizar seus lucros, e mantém uma
posição neutra na transferência de recursos reais na economia. Pouco afetam as condições de
financiamento da economia, por não criarem poder de compra novo. (PAULA, 2011).
Como assinala Dymski (1988: 509-10), o setor bancário – nestes modelos – não é
um determinante da atividade econômica uma vez que ele simplesmente ajusta-se
passivamente a condições estruturais originadas em outro lugar: as condições do
mercado financeiro determinam o tamanho do setor bancário e o volume de crédito é
estabelecido pela posição da curva de demanda por empréstimos, que é
presumivelmente dada por fatores “reais”. Assim, os bancos transferem
mecanicamente os sinais do mercado e as condições do setor real em sua decisão de
como dividir suas aplicações entre títulos, reservas e empréstimos. (PAULA, 2011,
p. 18).

Ao contrário da concepção convencional, sob a qual os bancos não criam novos meios
de pagamento, na perspectiva pós-keynesiana, os bancos deixam de ser intermediadores
passivos, para ter um papel ativo na intermediação de recursos, criando crédito independente
da existência de depósitos prévios. A oferta de financiamento bancário é determinada pelo
desejo dos bancos criarem crédito e depósitos correspondentes.
As instituições bancárias exercem uma administração dinâmica sobre os recursos
emprestados e depositados em sua confiança. Os bancos escolhem os ativos que irão compor
seu balanço e gerenciam ativamente os depósitos, procurando levantar fundos compatíveis
com seus planos de crescimento, tomando emprestado no mercado interbancário ou junto ao
Banco Central. (Paula, 2011).
Numa economia monetária, sobre a qual o modelo pós-keynesiano buscou desenvolver
sua teoria, o setor bancário6 tem um papel fundamental na promoção da liquidez, que

5

Ainda que a abordagem de Ross Levine pouco se diference da abordagem clássica e tenha um papel relativamente neutro no
crescimento econômico, conforme indica Paula (2013), Levine (1997) foi quem “descobriu” a relação entre o
desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico. Não obstante a importância do sistema financeiro para o crescimento
econômico começar a ter uma maior aceitação no mainstream, não há um “consenso sobre os requerimentos para um sistema
financeiro operar de forma funcional a dar sustentação ao crescimento econômico”. (PAULA, 2013, p. 364).
6

Quando surgiu o esquema de financiamento finance-funding, Keynes estava pensando em um sistema financeiro com
especialização institucional do tipo anglo-saxão, então vigente na Inglaterra e nos EUA, onde se tem uma dicotomia entre
bancos, criadores de finance e mercados de capitais, em que as firmas investidoras podem emitir diretamente seus títulos
corporativos com vistas à realização do funding, ou podem ainda se utilizar de intermediários financeiros (bancos de
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transcende a mera transferência de recursos de agentes superavitários para agentes
deficitários. As decisões são tomadas em um ambiente de incerteza não-probabilística7, a
moeda exerce um papel ativo, afetando motivos e decisões dos agentes, e há a presença de
contratos a prazo, que concedem um tipo de coordenação diante as incertezas em relação ao
futuro. (PAULA, 2011).
Ao desempenharem suas funções orientadas para a obtenção de maiores lucros, as
instituições bancárias levam em consideração as condições de incerteza sobre o futuro e sua
preferência pela liquidez, que influenciam na sua decisão sobre a relação entre o volume de
empréstimos concedidos e de ativos líquidos mantidos para se proteger frente a cenários
adversos.
A preferência pela liquidez, das instituições bancárias é “determinada fortemente por
suas expectativas formadas sob condições de incerteza não-probabilística do tipo
Knight/Keynes, conformando seu portfólio de acordo com o trade-off percebido entre liquidez
e rentabilidade”. (PAULA, 2011, p. 41).
O comportamento dos bancos – como uma firma que possui expectativas e
motivações próprias – têm um papel essencial na determinação das condições de
financiamento em uma economia capitalista, ao estabelecer o volume e as condições
sob os quais o crédito é ofertado, pois deles depende a criação de poder de compra
novo necessário à aquisição de ativos de capital que proporciona a independência da
acumulação de capital em relação à poupança prévia. (PAULA, 2011, p. 19).

No intuito de ampliar o volume de recursos captados, os bancos, criam diversos
instrumentos de captação, influenciando as escolhas do público, e administram suas
exigências de reservas. A composição do passivo pode ser influenciada pelas taxas de juros
dos depósitos a prazo, ou “outras formas indiretas de estímulo a um redirecionamento do
comportamento do público, como publicidade, fornecimento de garantias especiais aos
depósitos, oferecimento de presentes e prêmios aos clientes, criação de novos e atrativos tipos
de obrigações, etc”. (PAULA, 2011, p. 31).
Sob a ótica do ativo bancário, a aplicação dos recursos entre os diversos ativos
disponíveis reflete a preferência do banco pela liquidez e busca conciliar lucratividade, ou
rentabilidade, com sua escala de preferência pela liquidez.
A composição do ativo bancário depende do estado de expectativas da instituição
bancária em relação ao futuro. Quando suas expectativas são frustradas, os bancos tendem a
privilegiar a liquidez. As incertezas afetam a concessão de financiamento pelos bancos, “pois

investimento) que levantam no mercado de capital dos poupadores em nome das firmas investidoras que emitem ações ou
títulos de dívida. (PAULA, 2013, p. 383-384).
7 A incerteza não-probabilística no sentido Knight-Keynes se refere a fenômenos econômicos para os quais não existe bases
seguras para se formar cálculos probabilísticos. (KEYNES, 1973 apud PAULA, 2011, p. 19).
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não somente o banco deve tomar uma posição ativa com retorno estocástico, como deve
financiar esta posição com uma base de passivo de composição incerta. Isto porque eles
realizam compromissos de empréstimo ex ante baseados em expectativas de variáveis ex
post”. (PAULA, 2011, p. 20).
Em situações de expectativa pessimista e elevada incerteza em relação às condições
futuras, há um aumento na preferência pela liquidez pelas instituições bancárias, o que leva a
uma realocação na estrutura de ativos em favor de ativos mais líquidos em busca de proteção
contra as incertezas e redução dos riscos intrínsecos à atividade bancária. O prazo médio dos
ativos bancários e a oferta de crédito a seus clientes, sobretudo os empréstimos de mais longo
prazo, que são menos líquidos e incorrem em maiores riscos, são reduzidos em momentos de
elevada incerteza. Do contrário, quando as expectativas são otimistas, os bancos tendem a
aceitar maiores riscos e aumentar a oferta de crédito de longo prazo. Essa capacidade de
aumento da oferta de financiamento pelos bancos é elástica, ou seja, os bancos têm
capacidade de ofertar financiamento para atender toda a demanda de mercado. As instituições
bancárias têm o poder de criar novos produtos e estímulos para atrair clientes e, inclusive,
modificar a escala de preferência dos depositantes. “O que os bancos estão ordinariamente
decidindo não é o quanto eles emprestarão no agregado – isto é determinado por eles pelo
estado de suas reservas – mas quais formas eles emprestarão – em que proporção eles
dividirão seus recursos entre os diferentes tipos de investimentos que estão abertos para eles”.
(KEYNES, 1971, v. II, p. 67 apud PAULA, 2011, p. 24, grifo do autor).
Na fase expansionista do ciclo econômico, os bancos tendem a fazer avaliações mais
favoráveis em relação ao risco de crédito, que são percebidos como baixo, e aos retornos
esperados dos projetos de investimento, percebidos como elevados, aumentado a oferta de
crédito aos agentes não-financeiros. Na fase contracionista, por outro lado, o valor dos
colaterais e do retorno dos projetos de investimento, de forma geral, são reduzidos. Os bancos
respondem a essa redução diminuindo os novos empréstimos e aumentando a liquidez em seu
balanço. (PAULA, 2011).

3.2 O papel das instituições financeiras para o investimento em projetos de
longo prazo, sob a ótica neoclássica
Conforme abordado na seção anterior, a concepção convencional neoclássica atribui
um papel passivo ao sistema financeiro. As instituições financeiras, nesse modelo, exercem a
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função de intermediação entre os tomadores de empréstimo e os emprestadores, de mitigação
dos custos de transação e de assimetrias de informação, e de gerenciamento de riscos.
O papel do sistema financeiro, sob a ótica neoclássica, pode ser exemplificado por um
novo projeto de investimento que demanda volume elevado de capital e tem um longo prazo
de maturação. Por demorar um longo prazo para começar a gerar retorno financeiro, demanda
investimentos ilíquidos, e incorre em riscos que podem afetar o fluxo de caixa previsto.
Parte-se do pressuposto abordado por Levine (1996) de que a preferência pela liquidez
e a aversão ao risco geram nos investidores restrições quanto ao comprometimento de parcela
elevada de suas poupanças em projetos de longo prazo, ilíquidos. A liquidez, a distribuição de
risco e a diversificação, por outro lado, incentivam investimento em projetos de longo prazo.
Levine (1996) descreve o modelo de Douglas Diamond and Philip Dybvig’s (1983),
onde assume que após escolher entre dois investimentos: um projeto com retorno elevado e
ilíquido, ou um projeto com baixo retorno e líquido, uma fração de poupadores recebe
choques de liquidez. Os indivíduos que recebem o choque de liquidez descobrem que querem
consumir sua riqueza antes que as firmas nas quais investiram gerem retornos financeiros.
Ainda que o valor de liquidação do capital da firma seja pequeno, os agentes que recebem
esse choque de liquidez retiram seus investimentos das firmas. Essa liquidação prematura dos
investimentos pode desencorajar a firma a investir. O risco de receber um choque de liquidez
cria incentivos para o investidor alocar seus recursos no projeto com baixo retorno e elevada
liquidez.
O risco de receber um choque de liquidez e a liquidação prematura dos investimentos
pode desencorajar a firma a investir. Se o choque de liquidez pudesse ser verificado
publicamente, contratos de seguro padrão poderiam eliminar o risco de liquidez enfrentado
pelos indivíduos. Como os choques de liquidez não são publicamente observáveis, contratos
de seguro de contingência surgem para mitigar o risco de liquidez e criam um incentivo para
mercados financeiros – mercados onde os indivíduos ofertam e comercializam instrumentos
de proteção – surgirem. (LEVINE, 1996).
Na existência de mercados financeiros líquidos, quando os poupadores recebem
choques de liquidez, podem vender seus títulos ilíquidos. Os participantes do mercado não
verificam se outros agentes receberam choques ou não, simplesmente transacionam em
mercados de capitais impessoais. Com um mercado líquido, os portadores de títulos podem
rapidamente vender sua participação, enquanto as firma tem acesso permanente ao capital
investido inicialmente. Ao facilitar as transações o mercado reduz o risco de liquidez.
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Conforme o custo de transação cai, mais investimentos ocorrem em projetos ilíquidos e de
elevado retorno. (LEVINE, 1991).
A liquidez está relacionada aos custos de transação dos títulos no mercado secundário
e às incertezas em converter os títulos em moeda. A incerteza não-probabilística, a assimetria
de informação e os custos de transação elevados podem aumentar o risco de liquidez. Com
um sistema financeiro que propicie condições para um aumento da liquidez no mercado, o
nível de incerteza sobre o tempo, as condições e os custos de negociação dos títulos
transacionados são reduzidos, bem como o risco de liquidez, possibilitando que os
investidores vendam seus títulos rapidamente enquanto as firmas têm acesso permanente ao
capital investido.
A diminuição do risco de liquidez é importante porque, geralmente, projetos com
elevado retorno requerem um longo prazo de investimento do capital e os poupadores não se
agradam com a ideia de perderem o controle sobre suas economias por longos períodos.
Portanto, se o sistema financeiro não promove a liquidez dos investimentos de longo prazo,
menos investimentos estão propensos a serem destinados para esses projetos. Por outro lado,
ao reduzir o nível de incerteza sobre o tempo, as condições e os custos de negociação dos
títulos transacionados no mercado secundário, um mercado de capitais líquido gera incentivos
para que os investidores mantenham um volume maior de investimento em projetos ilíquidos
e com elevado retorno. (Levine, 1996).
With liquid capital Market, savers can hold liquid assets – like equity, bonds, or
demand deposits – that they can quickly and easily sell if the seek access to their
savings. Simultaneously, capital market transform these liquid financial instruments
into long-term capital investments in illiquid production processes. (LEVINE, 1996,
p. 8).

As condições apresentadas acima poderiam ocorrer mesmo no caso de a firma dispor
dos recursos necessários para o financiamento de um novo projeto de longo prazo, ilíquido,
preferindo não fazê-lo por não desejar comprometer toda a sua poupança nesse projeto,
individualmente. O empreendedor pode ter uma preferência pela liquidez de seus recursos,
prevenindo-se para eventos não planejados, e isso faz com que não deseje destinar grande
parcela de seus recursos para o investimento em um projeto que demorará longo prazo para
começar a gerar retornos financeiros. (Levine, 1996).
Caso a firma tenha limitações para o acesso a fontes de financiamento, e tenha que
mobilizar grandes volumes de recursos próprios, tendo que aplicar um nível superior ao
desejado e investir desproporcionalmente em seu projeto ilíquido, poderá abandoná-lo,
limitando seus investimentos a melhorias marginais em seu processo produtivo.
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O acesso a fontes de financiamento pode ser viabilizado pelas instituições financeiras
via mobilização de poupanças de terceiros, ao exercerem a função de intermediadoras entre os
agentes econômicos superavitários e deficitários. A mobilização de poupança envolve a
aglomeração de capital de diferentes poupadores para investir, e está sujeita à criação de
pequenos instrumentos de dominação, que possibilitam a gestão de um portfólio diversificado
e o aumento da liquidez dos títulos. Caso não seja possível a associação de diversos
poupadores para o investimento conjunto, na ausência de instituições financeiras, os
investimentos devem ser realizados individualmente, o que pode restringir muitos projetos a
uma escala economicamente ineficiente, uma vez que a mobilização de poupança
individualmente tem custos elevados de transação e requer que a firma tenha tempo, contatos,
e informações. Ao melhorar a diversificação dos riscos e a liquidez, a mobilização melhora a
alocação de recursos. (LEVINE, 1996).
A mobilização de poupanças envolve (a) superar os custos de transação associados a
reunir poupanças de diferentes indivíduos e (b) superar as assimetrias de informação para
fazer com que os poupadores se sintam confortáveis em abrir mão do controle de suas
poupanças. Os mobilizadores precisam convencer os poupadores da solidez dos
investimentos. Por isso, os intermediários responsáveis pela mobilização, geralmente, se
preocupam em estabelecer uma boa reputação, para os poupadores se sentirem confortáveis
em confiar-lhes suas poupanças. (LEVINE, 1996).
Em face dos custos de transação e informação associados à mobilização de poupança
de muitos investidores, arranjos financeiros podem surgir para mitigar as divergências e
facilitar a associação dos investidores para a mobilização de poupanças.
(...) a abordagem de custos de transação (Bernston e Smith, 1976; Campbell e
Kracaw, 1980; Fama, 1980) sustenta que as instituições financeiras funcionam como
uma coalizão de agentes que busca explorar economias de escala derivadas do uso
de tecnologias de transação (operação do sistema de pagamentos) e economias de
escopo em função da sua diversificação de portfólio (por exemplo, portfólio de
empréstimos). Bancos fornecem liquidez aos ativos financeiros e diversificam
oportunidades para poupadores e investidores, sendo que sua funcionalidade repousa
na redução dos custos de transação da atividade de financiamento (custo monetário
de uma transação financeira, custo de monitoramento, custo de busca e auditoria).
Esta teoria supõe que na ausência da existência do banco, a estrutura de
custo/retorno do poupador e do tomador de crédito seria maior, em função do maior
custo de transação. Em outras palavras, bancos reduzem os custos de busca através
de seus canais de distribuição (rede de agências, internet, telefones etc.), além de
poderem reduzir os custos de negociação através do uso de contratos padrões de
crédito (Matthews e Thompson, 2008, p.38-39). Em particular, firmas menores e
menos conhecidas utilizam os bancos como fonte de financiamento devido aos
custos relativamente menores junto com a vantagem da capacidade superior dos
bancos de monitoração e seleção. (PAULA, 2011, p. 68-69).
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A mobilização pode envolver diversos contratos bilaterais para o levantamento de
capital de investidores que possuem recursos excedentes. Para economizar nos custos de
transação e informação associados aos múltiplos contratos bilaterais, a aglomeração dos
investidores pode ocorrer via intermediários, sob os quais os investidores depositam a
confiança de suas riquezas. Os intermediários, então, diversificarão os investimentos entre
projetos variados. Os bancos, as instituições e os intermediários financeiros podem mobilizar
poupanças de forma mais barata devido a economias de escala, de escopo e experiência,
reduzindo os custos de transação. (LEVINE, 1996).
Ao mobilizarem recursos, os bancos podem oferecer depósitos líquidos para
poupadores e tomarem uma mistura de liquidez, investimentos de baixo rendimento para
satisfazer as demandas por depósitos, e títulos ilíquidos, com alto retorno sobre o
investimento. Ao prover os depósitos demandados e escolher uma cesta de investimentos
líquidos e ilíquidos, os bancos podem prover garantia completa aos poupadores contra o risco
de liquidez enquanto, simultaneamente, facilitam investimentos de longo prazo em projetos
com elevado retorno. Ao eliminarem o risco de liquidez, os bancos elevam os investimentos
em títulos com elevado rendimento e ilíquidos, gerando uma mudança no portfólio a favor de
projetos com elevado retorno esperado, que tendem a ser mais arriscados do que projetos com
baixo retorno. (LEVINE, 1996).
Os intermediários financeiros possibilitam também a diminuição dos custos de
informação. Assumindo, por exemplo, que há um custo fixo para adquirir informações sobre
um projeto e não há intermediários que realizem essa tarefa, nesse caso, cada investidor deve
arcar, individualmente, com o valor total do custo fixo.
A avaliação de firmas, de gestores e de condições de mercado exige dos poupadores
tempo, capacidade e meios para coletar e processar as informações, o que torna o processo
difícil e caro para ser executado individualmente. Os custos elevados de acesso à informação
podem restringir o direcionamento do capital para onde tem mais valor, caso não haja
instituições financeiras que realizarem essa avaliação para um conjunto de poupadores.
Em resposta a essa estrutura de custo de informação, grupos de indivíduos podem se
associar para economizar com os custos de adquirir e processar as informações sobre os
investimentos. Ao invés de cada indivíduo adquirir habilidades de avaliação e conduzir a
avalição, um intermediário pode fazer isso para todos os membros, criando meios para que
haja uma melhor alocação dos recursos. (LEVINE, 1996).
As instituições financeiras requerem informações sobre o projeto, sobre a habilidade
do empreendedor para executá-lo, e sobre a demanda de mercado pelos novos serviços ou
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mercadorias gerados pelo novo projeto. Essas informações são difíceis de obter e de analisar,
já que o empreendedor pode omitir riscos ou superestimar a demanda do mercado pelo bem
gerado pelo projeto, por exemplo, manipulando as informações, a fim de adquirir o
financiamento.
Além de reduzir os custos de adquirir informações ex ante, contratos financeiros,
mercados e intermediários financeiros podem surgir para mitigar os custos de informação e de
execução do monitoramento dos gestores da firma e do controle corporativo ex post, por
exemplo, após o financiamento da atividade. (Levine, 1996)
Proprietários e gestores do projeto (insider), geralmente, são bem informados sobre o
projeto e sobre a sua gestão, e têm incentivos para desvirtuarem os retornos do projeto. Os
credores externos (outsider), que não fazem parte da gestão no dia-a-dia, por outro lado, são
menos bem informados do que os insider e têm custos elevados para adquirir informações,
sendo-lhes inviável o monitoramento de todas as circunstâncias. A assimetria de informação
entre os insider e outsider (bancos, acionistas e detentores de títulos) pode levar os outsider a
criarem arranjos financeiros para obrigar os proprietários e gestores a conduzirem os negócios
de acordo com seus interesses. A ausência de arranjos financeiros que promovam o controle
corporativo pode impedir a mobilização de poupança de diferentes agentes e, em
consequência, evitar que o capital flua para investimentos lucrativos. (LEVINE, 1996).
Ao citar Robert Townsend 1979; and Douglas Gale and Martin Hellwig 1985, Levine
(1996) dispõe que “with “costly state verification” (and other assumptions including riskneutral borrowers and verification costs that are independent of project quality), the optimal
contract between outsiders and insiders is a debt contract.
Na relação de captação de recursos para o financiamento das atividades das firmas, à
medida que o volume de financiamento tomado aumenta, aumentam os riscos de default8 para
o empreendedor e os custos de verificação para os financiadores, inibindo as firmas a
tomarem empréstimos para expandir seus investimentos. Além disso, se um insider bem
informado deseja captar recursos para investir em seu projeto, um outsider menos bem
informado pode exigir um prêmio para conceder o crédito. Quando as taxas de juros que
remuneram o financiamento são suficientemente elevadas, os outsiders podem se sentir
incentivados a não monitorarem o projeto e sua gestão. Por outro lado, quando o retorno do
projeto é insuficiente, os tomadores de empréstimo e os emprestadores pagam o custo de
monitoramento para verificarem o retorno do projeto. (LEVINE, 1996).
8

Não cumprimento de obrigações contratuais. Quando o devedor assume que não poderá pagar a dívida nas condições e na
data estabelecida, ou não poderá cumprir determinadas cláusulas estabelecidas em contrato.
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Como o tomador de empréstimos, geralmente, tem melhores informações do que o
emprestador sobre os riscos do projeto de investimento tem-se o problema do risco moral e da
seleção adversa9, que pode reduzir a transferência de recursos entre os agentes econômicos
superavitários e deficitários.
Bancos provêm um mecanismo de comprometimento de longo prazo, permitindo
superar os problemas de risco moral e seleção adversa. Assim, se o banco tem
relação próxima com seus tomadores, isto o capacita a ter boas informações sobre os
prospectos futuros dos projetos financiados, permitindo inclusive um melhor
acompanhamento destes. Argumenta-se que os bancos reduzem o grau de
informação imperfeita e assimétrica entre ofertantes e usuários dos fundos, uma vez
que nem todos os poupadores têm tempo, inclinação ou expertise para monitorar o
risco de default dos tomadores de crédito. (PAULA, 2011, p. 67-68).

A aquisição e disseminação de informações podem ser influenciadas pelo mercado de
capitais. Conforme o mercado de capitais torna-se maior e mais líquido, os participantes
podem ter grandes incentivos para adquirir informações sobre as firmas. Com um mercado de
capitais maior e mais líquido, é mais fácil para os agentes que adquirem informações
camuflarem essa informação privada e ganharem dinheiro com base nessa informação.
(LEVINE, 1996).
Não há um consenso teórico em relação ao incentivo à aquisição de informações em
um mercado de capitais grande e líquido, mas um debate sobre a importância dos mercados de
capitais grandes, líquidos e eficientes para promover a criação e distribuição de informações
sobre as firmas.
Em um mercado de capitais, as informações de preços são agregadas e disseminadas
abertamente. Até mesmo agentes que não participam do processo de avaliação das firmas, dos
gestores e das condições do mercado podem observar o preço dos títulos, que reflete as
informações obtidas por outros. Esse aspecto de bem público de adquirir informação pode
levar a sociedade a destinar poucos recursos para a aquisição de informações. O bem público
gerado pela informação divulgada via mercado de capitais pode ser suficientemente grande,
de tal forma que os ganhos obtidos pela ampla informação, em mercado de capitais líquido é
baixa. Citando Stiglitz (1985), Levine (1996, p. 15) “aponta que porque o mercado de capitais
rapidamente revela a informação pela publicação dos preços, haverá pouco incentivo para
gastar recursos privados para adquirir informação que é quase imediatamente publicamente
disponível”.
9

O problema da seleção adversa ocorre quando, em decorrência de um aumento dos juros, é provável que os bons tomadores
que tem projetos que são menos arriscados sejam deslocados do mercado de crédito por maus tomadores, cuja probabilidade
de ficar inadimplente é maior. Isto porque, a partir de determinado nível de juros, somente os projetos potencialmente mais
rentáveis, porém mais arriscados, podem remunerar o empréstimo. Assim, o banco não consegue distinguir com precisão um
tomador de alto risco de um de baixo risco. Como resultado, a razão entre bons e maus demandantes de crédito se reduz,
ampliando a probabilidade de que maus tomadores sejam (adversamente) selecionados pelo banco. Trata-se de um caso de a
informação assimétrica pode causar um problema antes que a transação ocorra. (PAULA, 2011, p. 67-68).
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Além disso, mais uma vez citando Stiglitz (1985), Levine (1996) dispõe que se a
aquisição de cotas de uma firma demanda o dispêndio de muitos recursos para obtenção de
informação, o resultado da pesquisa será observado por outros mercados participantes quando
a firma compradora fizer a oferta para aquisição de cotas e isso induzirá outros investidores a
fazerem ofertas, subindo o preço. Com isso, a instituição que despendeu recursos obtendo
informação irá pagar um preço mais alto do que pagaria se empresas carona não pudessem
observar a oferta. A rápida propagação de informação reduz os incentivos para obtenção de
informação e realização de ofertas efetivas de aquisição.
Apesar desse debate, que envolve os incentivos para a aquisição de informações em
um mercado de capitais grande e líquido, a teoria sugere que os intermediários financeiros
desempenham um papel importante em identificar novos processos produtivos antes do
investimento e em monitorar os gestores e os projetos após direcionarem recursos para esses
projetos. (Levine, 1996)
Um grande conjunto de trabalhos demonstra que quando as firmas têm laços estreitos
com intermediários financeiros, há uma redução nos custos de informação e um alívio nas
restrições de financiamento das firmas. As firmas com estreita relação com bancos tendem a
enfrentar menores restrições sobre suas decisões de investimento do que aquelas que têm uma
relação menos madura com os bancos. Além disso, as firmas contratantes de financiamento
que têm uma longa relação com os bancos pagam taxas de investimento menores e estão
menos propensas a terem que se comprometer com seguros garantia do que firmas que têm
uma relação menos madura com os bancos. Os trabalhos apontam que os bancos produzem
informações privadas valiosas sobre as contratantes de financiamento. Quando os bancos
assinam contratos de financiamento com uma firma, o preço das ações da firma responde
positivamente. Por outro lado, como o banco é bem informado sobre a firma, se há uma
quebra na sua relação com a firma, outros investidores ficarão relutantes em investir na firma.
A diversificação das linhas de financiamento das firmas, além do financiamento bancário,
pode reduzir sua vulnerabilidade. (LEVINE, 1996).

3.3 Considerações sobre o financiamento de acordo com a teoria póskeynesiana
Conforme exposto na primeira seção, a abordagem sobre as funções do sistema
financeiro apresentadas por Levine representa uma visão passiva sobre o papel desempenhado
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por essas instituições, contrapondo a abordagem pós-keynesiana, que tem uma visão ativa
sobre essas mesmas instituições. Segundo a abordagem pós-keynesiana, os bancos têm a
capacidade de gerar crédito mesmo na ausência de poupança prévia e levam em consideração,
para a concessão de financiamento, as expectativas quanto à viabilidade do projeto para o qual
é pleiteado o financiamento bancário, ou seja, considera a capacidade do tomador auferir
receitas para cumprir os compromissos financeiros assumidos junto ao banco. “A volatilidade
dessas avaliações feitas pelos bancos, além de sua preferência pela liquidez, ocasiona
flutuações na oferta de crédito e, consequentemente, no nível de investimento, produto e
emprego na economia”. (PAULA, 2011, p. 20).
Ao realizar um investimento, o empreendedor incorre no risco de perder o capital
investido. O projeto pode não ser lucrativo, e caso haja perda, o risco do empreendedor será
proporcional ao volume de recursos próprios aportados no projeto. De acordo com o princípio
do risco crescente de Kalecki, o risco marginal do investimento aumenta à medida que se
amplia o capital investido. (SILVA e SANTOS, 2018).
Quando o empreendedor toma um empréstimo para financiar os investimentos em um
novo projeto, transfere ao credor parte da incerteza que pertencia apenas à empresa. As taxas
de juros que incidem sobre o empréstimo são elevadas em função do risco crescente que o
emprestador assume. Quanto maior o nível de capital investido, maior o risco marginal do
investimento, o que reflete em taxas de juros mais elevadas sobre os empréstimos. De acordo
com a teoria de Kalecki, o investimento é limitado pelo volume de capital próprio da firma,
assim como o acesso ao mercado de capitais é limitado pelo volume de capital próprio.
Quanto menor o capital próprio, menor o capital investido. (SILVA e SANTOS, 2018).
Valendo-se dos trabalhos de Hyman Minsky, a vulnerabilidade das estruturas
financeiras é classificada por Paula (2011) em: hedge, que se refere a uma estrutura financeira
conservadora, em que a renda bruta excede com alguma margem os compromissos de
pagamento de dívidas, ainda que haja um aumento na taxa de juros; especulativa, que tem
uma margem de segurança menor do que a hedge, e, em geral, os primeiros anos são
marcados por compromissos de pagamento de dívida que excedem a receita bruta esperada,
na expectativa de que nos períodos seguintes a receita bruta compense a fase inicial de déficit,
podendo haver a necessidade de renegociação de parte das obrigações contraídas; ou Ponzi,
considerado o caso extremo de estruturas especulativas, na qual os lucros, no futuro imediato,
não são suficientes nem mesmo para cobrir o valor dos juros devidos, sendo necessária a
contração de empréstimos adicionais para o cumprimento dos compromissos financeiros.
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Quando o financiamento a um projeto de investimento é contratado por um prazo
inferior ao prazo de maturidade do projeto, o agente econômico assume uma postura
especulativa, pois sabe, previamente, que terá que recorrer a novos empréstimos para cumprir
seu contrato financeiro.
(...) o processo de financiamento da acumulação de capital envolve a comparação de
dois fluxos fundamentais, antes que a decisão de investir seja efetivada. O primeiro
é o fluxo de lucros esperados pelas empresas tomadoras de crédito. O segundo é o
fluxo de compromissos financeiros contratados. (...) a diferença entre os lucros
esperados e os pagamentos contratados, em cada período do fluxo de caixa, constitui
as margens de segurança para o tomador e o credor. Quanto maiores as margens de
segurança, menores as chances de que um “erro” nas previsões de lucros
compartilhadas pelo banco e pelo tomador inviabilize o pagamento de alguma das
parcelas dos empréstimos. (PAULA, 2011, p. 50).

Na economia monetária, caracterizada por incerteza, a decisão sobre o investimento é
tomada com base em cálculo do retorno esperado do projeto, que se fundamenta em hipóteses
sobre o comportamento futuro de variáveis relevantes, que podem não ser sustentadas em
dados disponíveis no presente.
Nesta economia, as previsões sobre o futuro, por melhor que sejam feitas, não
propiciam condições suficientes para que o empresário haja sob certeza. Neste caso,
a tomada de decisão implica em que o empresário acredite em suas previsões, ou
seja, é necessário que seu estado de confiança, fundamentalmente subjetivo, o faça
tomar a decisão de investir (Paula, 2011, p. 51).

A impossibilidade de analisar objetivamente o grau de risco e retorno do projeto em
uma economia sujeita a incerteza, leva a instituição financeira a fundar seu grau de confiança
na convenção de que o passado tenderá a se reproduzir no futuro. “Portanto, sua regra básica
para conceder empréstimos é avaliar o histórico da relação entre banco e cliente, selecionando
entre os demandantes de crédito aqueles cujo passado como bons pagadores os credenciem
como bons pagadores no futuro”. (KREGEL, 1997 apud PAULA, 2011, p. 51).
A hipótese de expectativas racionais, por outro lado, considera que os agentes formam
suas expectativas baseados no estado atual das coisas, não olhando apenas para o passado. Ao
fazer referência ao argumento de Dequech (2003) sobre a hipótese das expectativas racionais,
Amitrano (2010) aponta que “o processo decisório sob condições de incerteza e racionalidade
limitada depende do estado de expectativas, que leva em consideração tanto as expectativas,
propriamente, quanto o nível de confiança”. (AMITRANO, 2010, p. 135).
Na medida em que as expectativas dependem das informações e adotá-las está
relacionado à confiança, pode-se definir o mecanismo que estrutura as expectativas como
adaptativo condicional. Esse mecanismo pode ser também considerado como reflexivo ao
admitir que a construção de expectativas esteja associada ao aprendizado. (AMITRANO,
2010).
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(...) os agentes tornam-se capazes de formar expectativas levando em consideração
as informações do passado e do presente, porém não o fazem nem extrapolando os
resultados anteriores para o futuro, tampouco dispõe de toda a informação relevante
para a tomada de decisão, dada a incompletude do conhecimento e a existência de
incerteza fundamental. (DEQUECH, 2004 apud AMITRANO, 2010, p. 136).

De acordo com essa teoria, de expectativas racionais, as decisões sobre a concessão de
crédito para investimento de longo prazo, pelo sistema financeiro, depende do estado de
expectativas e do nível de confiança, e são baseadas em informações incompletas, uma vez
que os agentes não dispõe de toda a informação relevante para a tomada de decisão.

3.4 Financiamento da infraestrutura no Brasil
Voltando a atenção para a estrutura de financiamento do setor de infraestrutura, no
Brasil, objeto do presente trabalho, tem-se um cenário em que a quase totalidade do
financiamento desse setor é concedido pelo governo federal, sendo a principal instituição
financiadora do governo, o BNDES. A participação de outras fontes de financiamento, como
bancos e mercado de capitais é residual.
Considerando a estrutura de financiamento do setor de infraestrutura, onde o BNDES
é representado como a principal instituição financiadora aos investimentos nesse setor, cabe
quase exclusivamente ao BNDES a aquisição de informações confiáveis sobre as firmas,
necessárias para a análise dos projetos e liberação das linhas de financiamento. A estreita
relação desenvolvida entre essa instituição e as firmas financiadas, pode gerar uma redução
nos custos de aquisição de informação pelo BNDES, e as firmas podem se beneficiar dessa
relação, pois quando o banco concede o financiamento, de certa forma, deposita credibilidade
no projeto a ser desenvolvido ou credibilidade na própria firma. Por outro lado, uma quebra
na relação entre as partes pode sinalizar para o mercado uma falta de credibilidade em relação
à firma.
A participação do Estado como financiador do desenvolvimento é vista por Paula
(2011) como necessária, muitas vezes. Segundo o autor, “não há razão para supor que os
mecanismos de financiamento e sobretudo de funding10 surjam espontaneamente pelo simples
funcionamento do livre mercado”. (PAULA, 2011, p. 92).
A construção de algum tipo de arranjo financeiro estatal, principalmente quando o país
não dispõe de um mercado de capitais desenvolvido, é apontada por Paula (2011), como
10

O funding é assim o processo de transformação de dívidas de curto prazo em obrigações de longo prazo, de modo a tornar
compatível a maturidade e montante das obrigações da firma investidora vis-à-vis o retorno esperado dos investimentos.
(PAULA, 2011, p. 92-93).
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necessária para os investimentos em inovação, devido ao alto grau de incerteza e riscos que
envolvem esses investimentos. Fazendo, aqui, um paralelo com os investimentos em
infraestrutura, que também incorrem em alto grau de incerteza e riscos, replica-se aos
investimentos em infraestrutura a importância de arranjos financeiros estatais. Conforme Fiani
(2018), o arranjo institucional híbrido é compatível para assegurar a realização de transações
em projetos de investimento em infraestrutura, executados pelo setor privado.
Quando as decisões sobre financiamento a investimentos são tomadas sob incerteza
não-probabilística, é impossível à instituição financeira “determinar a priori o quadro
relevante de influências que atuarão entre a decisão de se implementar um determinado plano
e a obtenção efetiva de resultados, dificultando a previsão segura que serviria de base para
uma decisão racional, dada a extrema precariedade da base de conhecimento”. (PAULA,
2011, p. 95).
Ainda que os agentes formem suas expectativas levando em consideração as
informações do passado e do presente, não utilizam as informações do passado extrapolando
seus resultados para o futuro, nem dispõe de todas as informações relevantes para a tomada de
decisão. (DEQUECH, 2004 apud AMITRANO, 2010).
Tomando o caso do setor de infraestrutura, que requer investimentos de longo prazo,
em ativos específicos, e com características de bens públicos, impossibilitando seu uso como
lastro à operação de crédito, as decisões de investimento nesse setor são tomadas sob
condições de incerteza e racionalidade limitada, e dependem do estado de expectativas e do
nível de confiança.
As instituições financeiras podem se mostrar desinteressadas em conceder
financiamento, a depender do estado de expectativas e do nível de confiança, podendo
restringir o crédito.
Ratto (2015) ressalta a importância do BNDES para o financiamento a muitos projetos
de investimento, principalmente na fase inicial (greenfield), e no compartilhamento de
garantia. Mas destaca a importância no uso de outras fontes de financiamento após o período
de maturação dos investimentos. A partir dessa fase inicial, de maturação dos investimentos,
as empresas deveriam estar aptas a acessar o mercado de capitais para obter o financiamento
necessário.
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3.5 Financiamento da infraestrutura via mercado de capitais
O mercado de capitais permite que as empresas captem recursos para a execução de
novos projetos e investimentos, diretamente, junto

aos poupadores, através da

comercialização de títulos privados. As instituições financeiras atuam apenas como
prestadoras de serviço nessa intermediação financeira, sem assumir responsabilidades sobre a
remuneração dos títulos negociados ou riscos decorrentes da transação.
Os títulos de renda fixa são mais propícios a serem utilizados para a captação de
recursos para investimento em novos projetos, do que títulos de renda variável, por sua
compatibilidade com o fluxo de caixa projetado para o novo investimento. Como a
remuneração dos títulos de renda fixa é conhecida previamente, ao captarem recursos, as
empresas têm uma previsão dos valores devidos para a remuneração do recurso captado e os
investidores têm uma previsão sobre a remuneração do capital investido.
A remuneração dos títulos de renda fixa pode estar atrelada a taxas de juros pré ou
pós-fixada, e com ou sem pagamento de bônus. Quando a taxa é pré-fixada, o investidor sabe
exatamente a quantia que será resgatada no futuro, independente do desempenho da
economia. Quando a taxa é pós-fixada, o cálculo da remuneração estará atrelado a um
indexador, que pode ser a taxa DI ou um índice de preço (IPCA ou IGP-M) e nesse caso, o
título de renda fixa estará sujeito a variações desses índices durante o prazo do investimento.
Comparado ao financiamento bancário, a emissão de títulos de renda fixa no mercado
de capitais é uma opção interessante para as empresas, por possibilitar o acesso a taxas de
juros anuais a custos mais atrativos.
Em dezembro de 2012, por exemplo, a taxa anual para as empresas obterem recursos
por empréstimos bancários era de 20,55%, pelo BNDES, era de 8,5%, assim como
com as debêntures. Em dezembro de 2005, período em que os custos de captação se
apresentaram muito elevados, os empréstimos bancários estavam em 33,21%; o
financiamento via BNDES, 12,8%; e a taxa média de debêntures, 21,2%. (RATTO,
2015, p. 288).

Apesar das vantagens em captar recursos via mercado de capitais, as empresas devem
lidar com a incerteza na obtenção de um fluxo de financiamento, que é mais facilmente
atendido pelas empresas avaliadas com menor risco. Os investidores, por sua vez, estão
sujeitos ao risco da empresa tomadora de recursos não honrar seus compromissos de
remuneração e amortização do título, nos termos acordados.
Os principais títulos de renda fixa privados, comercializados no mercado de capitais
são as Notas Promissórias, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), os
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Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI), os Fundos de Direitos Creditórios (FIDC) e as
Debêntures.
As Notas Promissórias são títulos de curto prazo, muito utilizadas para captações
curtas, como empréstimos-ponte que, eventualmente, são refinanciados quando título vence.
Esses títulos são mais utilizados quando há carência de investidores de longo prazo ou quando
as taxas exigidas pelo mercado para financiamento de longo prazo estão muito elevadas. “A
preferência pela captação de notas promissórias se dá em função da agilidade na sua
emissão”. (Pereira, 2015, p. 265)
Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são lastreados em recebíveis
originados de negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, e abrange
financiamentos ou empréstimos para a produção, comercialização, beneficiamento ou
industrialização dos produtos, insumos agropecuários ou máquinas e implementos utilizados
na produção agropecuária. Nessas operações, as empresas cedem seus recebíveis para uma
securitizadora, que emite o certificado e o disponibiliza para negociação no mercado de
capitais, geralmente com o auxílio de uma instituição financeira. Em contrapartida, a
securitizadora paga a empresa pelos recebíveis cedidos, antecipando o recebimento de seus
recebíveis. (B3, 2019).
O Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) é um instrumento de captação de
recursos para o financiamento de transações no mercado imobiliário, sendo lastreado em
créditos imobiliários, tais como: financiamentos residenciais, comerciais, construções e
contratos de aluguel de longo prazo. Esses certificados são emitidos por empresas
securitizadoras e geram ao investidor um direito de crédito, pago pelo emissor periodicamente
ou quando do vencimento do título. (B3, 2019).
Os Fundos de Direitos Creditórios (FIDC) são utilizados para a aquisição de direitos
creditórios, ou seja, direitos e títulos representativos de crédito, originários de operações
realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de
arrendamento mercantil e de prestação de serviços. A captação de recursos para o fundo
ocorre via distribuição de cotas com remuneração e resgate atrelados à performance dos ativos
ou recebíveis integrantes do patrimônio do fundo. (PEREIRA, 2015, p. 266).
As debêntures são títulos de médio e longo prazo, e são uma alternativa ao
financiamento bancário, para as empresas. Esses títulos são emitidos por sociedades anônimas
de capital aberto ou fechado para a captação de recursos para o financiamento de projetos ou
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reestruturação de dívidas. Todas as características desse título, como prazo, remuneração,
garantias, covenants11, entre outras, devem estar definidas na escritura de emissão.
Dentre os títulos privados emitidos e transacionados no mercado de capitais, as
debêntures corporativas são os títulos com maior representatividade nesse mercado. Em 2018,
o estoque debêntures corporativas correspondia a aproximadamente 60% do estoque total de
títulos corporativos de renda fixa privados.
A captação de recursos via emissão de debêntures, no entanto, compete por poupança
com outros títulos com características semelhantes, como os títulos públicos, que possuem
maior liquidez no mercado secundário, e os títulos bancários, especialmente CDBs, que
possuem liquidez pela possibilidade de recompra pelos próprios emissores. Os títulos
bancários representados pela Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito Agrícola
(LCA) e as Letras Financeiras (LF)12, também têm representatividade no mercado de títulos
privados de renda fixa, embora tenham uma participação bem inferior aos títulos de CDBs e
títulos públicos.
Em 2018, o estoque de títulos públicos correspondia a 60% do estoque total de títulos
de renda fixa no mercado, o CDB tinha uma participação de 14%, a LCI, 2,5%, LCA, 2,4%,
Letras Financeiras, 4,9% e debêntures corporativas, 5,6%. A tabela 1, a seguir, apresenta a
evolução do estoque desses títulos no mercado de capitais.

Tabela 1 - Estoque de títulos privados, bancários e públicos, de renda fixa, em milhões de reais
CDB
LCA
LCI
Letras
Debêntures
Títulos
financeiras

corporativas

Públicos

2011

753.394

26.690

46.832

148.513

140.911

1.783.060,64

2012

649.520

58.544

62.360

236.182

197.946

1.916.709,28

2013

640.635

118.898

96.599

336.866

222.899

2.028.130,00

2014

539.770

148.681

160.055

355.585

254.878

2.183.611,04

2015

535.222

193.123

204.229

434.861

259.688

2.650.165,45

2016

595.861

188.673

201.813

429.679

252.246

2.986.414,52

2017

710.644

148.363

183.302

385.098

278.129

3.488.592,45

2018

873.794

148.560

156.555

302.171

345.666

3.784.243,37

Fonte: Anbima. Boletim de renda fixa (maio/2019).

11

Trata-se de uma restrição legal imposta nos contratos de emissão de títulos, ou financiamento, nos quais o tomador de
crédito tem suas atividades restritas e cujo objetivo é dar mais segurança ao financiador.
12 “Embora, a rigor, a LF não seja valor mobiliário por força da exceção constante do §1º, II, da Lei nº 6.385/1976, o art. 39
da Lei estabelece que a “distribuição pública de Letras Financeiras observará o disposto pela Comissão de Valores
Mobiliários”. Trata-se de disposição destinada a evitar que, com tal instrumento, se crie outro mercado (ao lado do de títulos
públicos) a competir com o mercado de instrumentos de dívida privada, que há tanto tempo se quer estimular no Brasil,
evitando-se, assim, arbitragens regulatórias e o famoso efeito crowding out”. (YAZBEK, 2015, p. 72).
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Os dados mostram um crescimento substancial dos estoques de títulos bancários
comercializados no mercado de capitais, com menor crescimento do estoque de CDBs.
Ressalva-se, no entanto, que os títulos bancários não possuem todas as características de
mercado de capitais. São emitidos para impulsionar o financiamento dos bancos.
Com relação às debêntures corporativas, Pereira Junior (2015) atribui o forte
crescimento no mercado de debêntures, a partir de 2009, principalmente, à edição da
Instrução CVM 476. O autor aponta que parcela representativa das emissões de debêntures foi
adquirida pelos próprios intermediários da oferta como simples operação de crédito,
possibilitando aos bancos maior flexibilidade na gestão de sua carteira de crédito, na medida
em que podem negociar os títulos adquiridos a qualquer tempo, com facilidade.
Os títulos públicos também tiveram um crescimento substancial em seu estoque após
2011. Essa elevada participação do governo nas emissões totais de títulos de renda fixa, no
entanto, é apontada como uma limitação para o desenvolvimento do mercado de dívida
corporativa.
Segundo Pereira Junior (2015), a importância do mercado de dívida privada brasileiro
é subordinada ao mercado de títulos públicos e continuará nessa posição enquanto o mercado
de títulos públicos mantiver sua maior relevância no mercado nacional.
O autor aponta, ainda, que o aumento da liquidez dos títulos privados continuará
incipiente enquanto não se obtiver uma participação mais significativa desses títulos em
relação ao total de títulos emitidos. A elevada liquidez dos títulos públicos é possibilitada
pelas operações do setor bancário, que possui elevada exposição e limites de crédito para os
títulos públicos, e usualmente gerencia seus caixas comprando e vendendo esses títulos. Os
títulos privados, por outro lado, não possuem a mesma liquidez, visto que os bancos não
disponibilizam as suas linhas de crédito corporativo para as tesourarias negociarem esses
títulos. Os títulos de crédito privados adquiridos pelos bancos e fundos de investimento
usualmente seguem a estratégia de serem carregados até o vencimento, em função do melhor
retorno em relação aos títulos públicos, além do fato de serem em sua maioria pós-fixados e
indexados ao CDI, impossibilitando arbitragens da taxa de juros. “A movimentação diária das
carteiras, decorrente de saques e novas aplicações pelos seus cotistas, são, via de regra,
gerenciadas com a negociação apenas de títulos públicos e bancários”. (PEREIRA, 2015, p.
268).
Fazendo referência a Goshen, “considerado um dos maiores nomes do direito
societário mundial”, Ratto (2015) dispõe sobre a importância de o governo diminuir sua
participação na oferta de títulos públicos e abrir espaço para o desenvolvimento do mercado
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de renda fixa. Indica que, “da forma como o mercado brasileiro de dívida está estruturado,
com os títulos públicos federais dominando a cena, ocorrem distorções em termos de taxas, o
que inibe as empresas a emitirem seus papéis”. (RATTO, 2015, p. 290).
Outro fator importante apontado por Ratto (2015) se refere à diferença da taxa de juros
que remunera os títulos privados. Como a diferença entre a taxa básica de juros e a taxa de
remuneração dos títulos privados é baixa, o estímulo para as instituições adquirirem títulos
privados também é baixa.
Com a intenção de estimular o mercado de debêntures para o aumento da participação
do setor privado no financiamento da infraestrutura, em 2010, o governo federal publicou a
MP 517/2010, convertida na Lei 12.431/2011, prevendo, dentre outros assuntos, incentivos
tributários sobre os títulos de debêntures emitidas para o financiamento a investimentos em
infraestrutura.
A debênture de infraestrutura é uma variação da debênture convencional, ou seja, um
título de médio ou longo prazo, emitido diretamente pelas empresas para a captação de
recursos para o financiamento de suas atividades. No caso das debêntures de infraestrutura, a
emissão do título deve estar vinculada a um projeto de investimento em infraestrutura que
tenha sido considerado prioritário pelo governo federal.
O instrumento das debêntures apresenta-se compatível com as necessidades de
financiamento de longo prazo, possibilitando à empresa emissora uma previsibilidade para a
amortização da dívida contraída pela emissão do título, além de possibilitar que a amortização
do financiamento ocorra durante tempo compatível com a maturação dos investimentos.
A adoção de mecanismos de incentivo tributário, no mercado de capitais, é uma
medida que tem sido comumente adotada pelo governo ao longo dos anos. Pereira Junior
(2015) aponta que essas medidas, no entanto, são adotadas sem uma reflexão sobre a relação
entre o desenvolvimento do mercado de capitais e o mercado de títulos públicos.
O mercado de capitais brasileiro nasceu e se desenvolveu, desde o início, baseado
em incentivos tanto tributários quanto de alocação forçada de capitais. Em nenhum
momento houve uma reflexão de que as dificuldades existentes para o seu pleno
desenvolvimento estão mais ligadas ao overcrowding da dívida pública do que à
falta de regras claras e adequadas para a sua evolução. (PEREIRA, 2015, p. 280).

Os títulos públicos podem ser utilizados como referência para os demais títulos de
renda fixa comercializados no mercado por serem títulos com baixo nível de risco e elevada
liquidez. Os títulos públicos são emitidos para o financiamento de dívidas do governo federal,
e o risco do governo não honrar seus compromissos para a remuneração e amortização dos
títulos emitidos é substancialmente inferior ao risco de uma empresa privada não o fazer.
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Sendo o risco dos títulos públicos inferior ao risco dos títulos privados, é razoável que a taxa
de remuneração dos títulos privados seja superior à taxa de remuneração dos títulos públicos.
Com isso, discorre-se a seguir sobre as características dos títulos públicos.

3.6 Características do mercado de títulos públicos
Os títulos públicos em mercado são geridos pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e a variação da oferta desses títulos está relacionada à necessidade de recursos para o
financiamento da dívida pública do governo federal. Atualmente, mais de 65% da Dívida
Bruta do Governo Geral (DBGG) corresponde à dívida mobiliária em mercado, que é
basicamente composta pelos títulos públicos em mercado.
Para conhecer melhor o mercado de títulos públicos, é necessário conhecer a evolução
da dívida pública, tendo em vista que a variação desse passivo pode afetar o mercado de
títulos públicos e indicar a capacidade do governo de cumprir com os termos da dívida
contratada.
Descrevendo brevemente o cenário da dívida pública nas duas últimas décadas,
considerando a série histórica disponível, a partir de 2001, Pellegrini (2017) dividiu o período
de análise em dois momentos. O primeiro momento, de 2004 a 2013, é marcado pela queda da
Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), de 56,3% do PIB para 51,5% do PIB. A
necessidade de financiamento gerada pelo aumento da aquisição de ativos públicos,
representado pelo aumento das reservas internacionais e pela cessão de créditos pelo Tesouro
Nacional ao BNDES, foi compensada pelo superavit primário. O aumento do PIB também
contribuiu para a redução da dívida, isso porque a dívida pública é aferida em relação ao
tamanho da economia, assim, quando o PIB aumenta, a dívida cai, tudo o mais constante,
ocorrendo o contrário quando o PIB cai.
O segundo momento, que abrange o período de 2014 a 2016, foi marcado por um
aumento considerável da DBGG em decorrência da forte redução do superavit primário,
convertido em déficit. A dívida passou de 51,5% do PIB em dezembro de 2013, para 69,5%,
em 2016. A redução do PIB também contribuiu para o aumento da dívida, isso porque a “a
elasticidade-receita-PIB potencializa o efeito do componente cíclico da economia sobre o
resultado fiscal”. (GOBETTI, ORAIR e DUTRA, 2018, p. 52).
Ao calcularem a elasticidade-receita-PIB, Gobetti, Orair e Dutra (2018) indicam uma
tendência de que a elasticidade média seja diferente de um e varie ao longo do tempo, estando
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sujeita a desvios de curto prazo em caso de boom econômico ou recessão. Os autores
calcularam a elasticidade-receita-PIB para o período de 2009/T4-2016/T4 de 1,36, superior à
elasticidade média para o período 2003-2016, que foi de 1,10. Isso indica que, durante a
recessão, a redução do PIB em 1% gerou uma redução na arrecadação de mais de 1%, o que
explica, em parte, a transformação do superávit em déficit após 2013.
Pellegrini (2017) destaca a necessidade de superavit primário para estabilizar ou ao
menos conter o endividamento, porque, como a taxa de juros real, no Brasil, é superior ao
crescimento econômico, a dívida pública sobe ainda que o efeito seja minorado pelo aumento
do PIB.
No entanto, Gobetti, Orair e Dutra (2018, p. 18), indicam que, durante a desaceleração
econômica (2011-2014), que culminou na recessão de 2015-2016, “houve uma quebra na
tendência da série da taxa de crescimento do PIB a partir do primeiro trimestre de 2014, e as
projeções futuras do mercado sinalizam que a retomada será lenta e se dará a taxas inferiores
à média verificada na década passada”. Ou seja, a recessão, e outros fatores a ela
relacionados, produziram efeitos permanentes e não apenas transitórios, sobre o nível e o
ritmo de expansão da atividade econômica.
As condições relatadas por Gobetti, Orair e Dutra (2018) justificam a continuidade no
ciclo de crescimento da dívida após o período de 2014 a 2016, apesar do processo de lenta
recuperação da economia e das expectativas de retomada do ritmo de crescimento econômico.
Em 2018, a dívida pública atingiu 77% do PIB e há previsão de que atinja 80% do PIB e que
permaneça nesse patamar até 2022, conforme cenário central de projeção, prevista no
Relatório Anual da Dívida (RAD) 2018, que tem como premissa a implementação de
reformas para o controle de despesas e o cumprimento do teto de gastos.
O tamanho da dívida pública chama a atenção porque ela só atingiu esse patamar em
2002 (considerando a série histórica disponível, a partir de 2001), quando chegou a 73% do
PIB. A situação vivenciada em 2002, no entanto, foi passageira, a dívida foi rapidamente
reduzida em 2003 para um valor pouco acima de 60% do PIB, diferente da situação atual em
que o crescimento da dívida é continuado.
Ao comparar os dados da dívida pública de 40 países emergentes e de renda média,
disponibilizados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Pellegrini (2017), indica que
apenas 5 países tinham dívida superior a do Brasil, e a média ponderada dos 40 países era de
44,8% do PIB. Considerando apenas os países latino americanos, a média ponderada da
dívida era de 56,6% do PIB.
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Embora o histórico da dívida pública ou a comparação com outros países não sejam
capaz de informar o patamar a partir do qual a dívida se torna insustentável, essas referências
podem indicar a entrada do país em um território desconhecido, no qual há maior risco de se
defrontar com limites. (PELLEGRINI, 2017).
Outro modo de identificar o risco de insustentabilidade da dívida pública é observar a
evolução das condições nas quais os títulos públicos são emitidos. Essa representação da
carteira de título públicos em mercado é apresentada na tabela 2, a seguir.
Tabela 2 – Principais resultados para Dívida Pública Federal
Indicadores
dez/2014
dez/2015
dez/2016
Estoque (R$ bilhões)
Dívida Pública Federal
2.295,9
2.793,0
3.112,9
(DPF)
Composição (%)
Prefixados
(LTN,
41,6
39,4
35,7
NTN-F)
Índice
de
Preços
34,9
32,5
31,8
(NTN)
Taxa Flutuante (LFT)
18,7
22,8
28,2
Câmbio
4,9
5,3
4,2
Estrutura de vencimentos
% vincendo em 12
24,0
21,6
16,8
meses
Prazo médio (anos)
4,4
4,6
4,5
Fonte: STN (2019)

dez/2017

dez/2018

3.559,3

3.877,1

35,3

33,0

29,6

27,5

31,5
3,6

35,5
4,0

16,9

16,3

4,3

4,1

Os dados mostram haver uma boa diversificação na carteira de títulos públicos em
mercado quando considerados os indexadores. Essa distribuição da carteira tem se mantido
equilibrada ao longo dos últimos anos, embora possa ser observada uma diminuição da
participação dos títulos prefixados e dos títulos indexados ao IPCA e um aumento dos títulos
atrelados à Selic.
Como os prêmios de risco dos títulos atrelados à Selic tendem a se manter estáveis
inclusive em momentos de maior volatilidade e aversão ao risco pelos investidores, esses
títulos são mais bem aceitos no cenário atual, de incertezas. No curto prazo, tais títulos
apresentam vantagens de custos para o emissor, especialmente em um momento de taxa
básica de juros próxima das mínimas históricas. Esses títulos também podem ser emitidos por
um prazo mais alongado, em torno de 6 anos, se mostrando como uma alternativa aos títulos
prefixados de curta duração. (STN, 2019).
Quanto à estrutura de vencimento dos títulos, que tem relação direta com o risco de
refinanciamento da dívida, observa-se uma redução do percentual vincendo em 12 meses,
decorrente da redução da participação dos títulos prefixados de curto prazo na composição da
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carteira de títulos públicos em mercado. O percentual de títulos vincendos em 12 meses,
abaixo de 20% da DPF, representa um parâmetro historicamente baixo para Brasil. (STN,
2019).
Embora o ideal fosse que os títulos públicos pudessem ser emitidos com longo prazo
de vencimento e atrelados a taxas de juros prefixadas, possibilitando uma previsibilidade dos
valores a serem pagos no tempo, sem serem afetados por oscilações nas variáveis
macroeconômicas, esse cenário é restringido pela volatilidade e incertezas do mercado, pois
nessas condições, os investidores tendem a preferir títulos de mais curto prazo e pós-fixados,
normalmente indexados à Selic ou ao IPCA.
Ainda assim, dentre os títulos pós-fixados, o título indexado pelo IPCA é,
normalmente, menos problemático para o governo devido à forte correlação entre inflação e
arrecadação de tributos, enquanto a taxa Selic pode sofrer maiores variações por ser utilizada
como um instrumento para o exercício da política monetária. (PELLEGRINI, 2017).
Mesmo diante dessas mudanças na composição da DPF, o Tesouro Nacional
mantém sua diretriz de longo prazo para substituição gradual dos títulos
remunerados pela taxa Selic por títulos com rentabilidade prefixada ou vinculada a
índice de preços, como estratégia para mitigar o risco de mercado. Mas, a
viabilidade de progressos nessa diretriz se condiciona às expectativas de recuperação
econômica e consolidação fiscal do país. (STN, 2019, p. 21).

Para compatibilizar os interesses do Estado e dos investidores, o Tesouro Nacional
monitora permanentemente as condições do mercado financeiro, ajustando a estratégia de
financiamento da dívida, inclusive por meio de atuações extraordinárias, com modificações no
cronograma de leilões.
Para o exercício da estratégia, o Tesouro mantém uma reserva de liquidez, que vem se
mantendo “acima do equivalente a seis meses de vencimentos de principal e juros da dívida
interna em mercado. Isso permite ao Tesouro, em momentos de alta volatilidade do mercado,
não captar recursos pelo período permitido pela reserva, o que evita pressionar o custo da
dívida em períodos de condições adversas de mercado”. (STN, 2019, p. 22).
A expectativa de continuidade do crescimento da dívida pública nos próximos anos e
as estratégias de gestão da emissão de títulos públicos para o seu financiamento, pelo Tesouro
Nacional, indicam que os títulos públicos continuarão tendo grande participação no mercado
financeiro.
A aquisição de títulos públicos são comumente realizadas pelas instituições para a
alocação de reservas de liquidez. Conforme exposto nas primeiras sessões deste capítulo, ao
decidir sobre a alocação dos ativos, as instituições bancárias levam em consideração as
condições de incerteza sobre o futuro e sua preferência pela liquidez. Os títulos públicos têm
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elevada liquidez e podem ser transacionados facilmente pelas instituições, permitindo que
tenham flexibilidade na gestão das contas do ativo e passivo da instituição.
Analisando a alocação de recursos pelas instituições sob a ótica pós-keynesiana, os
bancos têm capacidade de criar moeda para atender à demanda por empréstimos para o
financiamento da economia. A oferta de financiamento bancário, no entanto, depende das
expectativas quanto à viabilidade do projeto para o qual o financiamento bancário é pleiteado.
A heterogeneidade dos projetos, o longo prazo de maturação dos investimentos, os níveis
elevados de riscos e incerteza sobre os projetos de investimento em infraestrutura podem
impor limites ao financiamento privado devido à incerteza do banco quanto à capacidade do
tomador do empréstimo auferir receitas para cumprir os compromissos financeiros assumidos.
Essas mesmas condições podem ser replicadas para o mercado de capitais. A heterogeneidade
dos projetos de investimento em infraestrutura e as incertezas a eles relacionadas geram
custos de informação, que podem restringir o número de participantes interessados em
adquirir títulos no mercado de capitais para o financiamento aos investimentos em
infraestrutura.
No próximo capítulo é apresentada uma análise das características das debêntures,
títulos de renda fixa de longo prazo, emitidos no mercado de capitais, para a captação de
recursos diretos para o financiamento de atividades e projetos de investimento do emissor. É
apresentado, também, um histórico da evolução das emissões de debêntures na última década,
dando um enfoque para as debêntures de infraestrutura, a fim de analisar o desempenho desse
instrumento financeiro desde a sua criação, em 2010, pela MP 517, convertida na Lei
12.431/2011.
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4 O MERCADO DE DEBÊNTURES E AS DEBÊNTURES DE
INFRAESTRUTURA
O presente capítulo descreve as características das debêntures convencionais e das
debêntures de infraestrutura. Apresenta o mercado de emissão de debêntures e sua evolução
na última década, dando um enfoque às debêntures de infraestrutura e à evolução no uso desse
instrumento financeiro para o financiamento aos investimentos em infraestrutura. Por fim,
apresenta uma comparação entre as debêntures de infraestrutura e os títulos públicos, utilizado
como mercado referencial dada a representatividade dos títulos públicos no mercado de renda
fixa.

4.1 Características gerais das debêntures convencionais
As debêntures convencionais são instrumentos financeiros emitidos no mercado de
capitais, por empresas não financeiras, sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, que
buscam canalizar poupança privada para seus planos de negócios, para financiar projetos ou
reestruturar dívidas.
Os recursos captados pela emissão desses títulos costumam ter prazo médio ou longo
de vencimento. Não há regras para a delimitação desses prazos, o que permite às empresas
flexibilidade para fixar prazos adequados às suas necessidades e às condições do mercado.
Há, inclusive, a possibilidade de emissão de títulos sem vencimento. Essas características
devem estar dispostas na escritura de emissão.
Ao emitirem debêntures, as empresas contraem uma dívida e os investidores que
subscrevem o título passam a ter um direito de crédito, que poderá ser pago pelo emissor
através da amortização do valor principal do título, em parcelas periódicas ou integralmente,
no seu vencimento. Além do retorno do valor principal, poderá ser assegurado ao investidor o
pagamento de juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de
reembolso.
Os juros que remuneram as debêntures podem ser prefixados ou pós-fixados. Quando
a taxa é pós-fixadas, a remuneração é referenciada por um indicador, como a taxa DI, que
rende diariamente e tem um valor muito próximo à Selic, ou por uma taxa fixa definida, mais
a correção da inflação, que pode ser atrelada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), por exemplo.
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Para subsidiar a decisão do investidor sobre a subscrição do título de debênture, a
escritura de emissão e o prospecto de oferta do título devem trazer informações detalhadas
sobre a operação, como remuneração, prazo e condições especiais, podendo esclarecer,
inclusive, em quais projetos os recursos captados serão aplicados, e qual a classificação do
risco daquela emissão. Enfim, todas as características do título devem estar definidas na
escritura de emissão, permitindo ao investidor o conhecimento do fluxo de caixa de
pagamento, remuneração, amortização e riscos inerentes à operação.
As informações trazidas na escritura de emissão dão uma maior transparência em
relação ao investimento realizado e à previsão de rendimento, mas não elimina os riscos aos
quais os títulos de debêntures incorrem.
O risco de liquidez pode ser identificado quando o investidor deseja revender os títulos
em carteira, mas enfrenta dificuldades em fazê-lo. O investidor pode não encontrar
compradores no momento em que deseja se desfazer do título adquirido. Esse risco pode ser
minimizado pelo desenvolvimento de um mercado secundário.
Outro risco dos títulos de debêntures é o risco de mercado, associado a variações na
taxa de juros. Caso o investidor deseje revender os títulos antes do vencimento, incorre no
risco de ter que vender o título a um valor inferior àquele pago no momento da compra,
devido a variações na taxa básica de juros da economia, podendo o contrário ocorrer, e o
investidor obter um valor superior ao valor pago no momento em que comprou o título.
Quando o título é indexado a uma taxa pós-fixada, como a DI, por exemplo, o preço do título
não oscila, uma vez que a taxa DI acompanha a variação da taxa básica de juros da economia,
por outro lado, quando indexado a um índice de preço ou pré-fixado, o preço do título oscila
no mercado, de acordo com a variação da taxa básica de juros da economia. Ao mesmo tempo
em que os títulos pré-fixados ou indexados a um índice de preço estão sujeitos ao risco de
mercado, a variação no preço do título favorece a formação de um mercado secundário, ao
contrário dos títulos pós-fixados, que, por não sofrerem variação no preço, têm uma tendência
de serem mantidos em carteira pelos investidores, por não ser possível a especulação dos
investidores sobre o preço do título.
O risco de crédito é outro risco ao qual o investidor está sujeito ao adquirir um título
de debênture. Como as debêntures são emitidas para financiar um projeto da empresa ou
refinanciar suas dívidas, os investidores incorrem no risco de a empresa não honrar os
compromissos assumidos em relação aos títulos emitidos e não pagar o valor investido,
acrescido da remuneração, na data de vencimento do título. Além disso, esse título não tem
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cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que oferece uma proteção aos investidores
em caso de falência, intervenção ou liquidação.
O risco de crédito pode ser reduzido mediante a oferta de garantias pela empresa
emissora, que deve estar descrita na escritura de emissão do título.
De acordo com o Guia de Debêntures da BM&FBovespa (2015), os seguintes tipos de
garantias podem ser ofertados pelas empresas emissoras de debêntures:


Garantia real: bens integrantes do ativo da companhia emissora, ou de

terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese, garantem os compromissos assumidos
na emissão das debêntures. É a que oferece menor risco, pois a empresa usa sua própria
estrutura e bens para garantir o pagamento em caso de dificuldade.


Garantia flutuante: assegura ao debenturista o privilégio geral sobre o ativo da

companhia, mas os bens dados em garantia podem ser substituídos por equivalentes, o que
torna essa garantia um pouco mais arriscada que a garantia real.


Garantia quirografária: em caso de falência da companhia, não oferecem

privilégio algum sobre o ativo da emissora, concorrendo em igualdade de condições com os
demais credores quirógrafos, ou seja, o debenturista disputa o crédito em igualdade de
condições com outros credores não preferenciais, o que a torna mais arriscada que a garantia
flutuante.


Garantia subordinada: todos os credores da empresa podem ser pagos antes dos

debenturistas, que só têm preferência sobre os acionistas, sendo essa a garantia mais arriscada
ao debenturista.
Quanto ao tipo da oferta, as debêntures podem ser ofertadas privada ou publicamente.
Sob a forma de ofertas privadas, a própria empresa busca, diretamente, potenciais
investidores, sem se utilizar de processos públicos de oferta dos papeis, não sendo exigido
registro prévio ou comunicação de encerramento à CVM.
As ofertas públicas, por outro lado, devem atender às regras e à fiscalização da CVM,
em especial as Instruções CVM 400/2003 e 476/2009, que trazem previsão de regras para
distribuição de debêntures com esforços amplos e restritos, respectivamente.
A Instrução CVM nº 400/2003 regulamenta as ofertas públicas destinadas ao público
em geral, incluindo os investidores de varejo, pessoas físicas. Para garantir maior
transparência na oferta e proteção aos investidores individuais, exige que o emissor divulgue
o prospecto da emissão, descrevendo as principais características da oferta e do contrato de
distribuição, seus atrativos, a identificação das instituições envolvidas na oferta, a destinação
dos recursos captados e os fatores de risco, dentre outras informações.
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Outra exigência trazida pela Instrução CVM 400 refere-se à necessidade da empresa
emissora possuir registro de companhia aberta na CVM e das emissões de ofertas públicas
serem previamente autorizadas por aquela Autarquia.
Essa Instrução permite, ainda, que as empresas e o coordenador líder da distribuição
realizem consulta a potenciais investidores para apurar a viabilidade ou o interesse na oferta
pública. (BM&FBOVESPA, 2015).
De acordo com Pereira Junior (2015), nos últimos 15 anos houve uma redução
significativa no prazo de emissão das debêntures com esforços amplos de distribuição,
reduzindo-se de 3 a 4 meses para algo em torno de 20 dias o tempo para registro e oferta das
emissões. Apesar disso, alguns players continuam a alegar demora nas emissões realizadas
pela Instrução CVM 400.
A distribuição de debêntures com esforços restritos, por outro lado, é destinada a
investidores profissionais13. Os títulos podem ser apresentados a, no máximo, setenta e cinco
investidores, dos quais somente cinquenta podem subscrever o valor ofertado. Após a
subscrição ou aquisição do título de debênture, deve-se respeitar o prazo de 90 dias para a sua
negociação nos mercados regulamentados de valores mobiliários.
Trata-se de uma modalidade de distribuição mais célere e menos onerosa
financeiramente que a distribuição com esforços amplos, que favorece a captação de recursos
no mercado de capitais e a utilização desse mercado por novas empresas. (BM&FBovespa,
2015).
A Instrução CVM nº 476/2009 estabelece as regras para a oferta pública e negociação
das debêntures distribuídas com esforços restritos, e prevê que esses títulos podem ser
emitidos por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado. Além disso, dispensa a
necessidade de aprovação prévia da oferta pública pela CVM, exigindo, apenas, que seja
informado àquela Autarquia o início da oferta pública. Dispensa, também, a elaboração de
prospecto pela empresa emissora.
Apesar das diferenças nas ofertas públicas distribuídas com esforço amplo ou restrito,
ambas as ofertas devem ser estruturadas até a negociação no mercado secundário, observando
as seguintes etapas, conforme descrito por Wajnberg (2018):

13

Investidores profissionais são: (i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência
complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$10 milhões e
que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio; (v) fundos de
investimento; (vi) clubes de investimento, cuja carteira seja gerida por administrador de carteira autorizado pela CVM; (vii)
agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados
pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii) investidores não residentes. (PEREIRA, 2015, p. 264).
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1. Definição de necessidade de funding14. Nessa etapa, define-se a necessidade de
recursos que devem ser captados por meio de operação no mercado de capitais (emissão de
debêntures) para o financiamento de um projeto da empresa ou o refinanciamento de uma
dívida. Para essa decisão, deve-se levar em consideração o plano de investimento da empresa,
sua situação financeira, sua capacidade de geração de caixa e de garantir a operação, e a
situação macroeconômica.
2. Seleção do coordenador da oferta. O coordenador da oferta é a instituição
financeira contratada pela empresa para estruturar a operação da oferta pública de debêntures.
Esse coordenador pode se consorciar com outros intermediários financeiros para distribuir as
debêntures no mercado ou garantir a sua subscrição. Nesse caso, a instituição financeira
contratada pela empresa para estruturar a operação da oferta pública assume a posição de
coordenador líder, e os demais coordenadores, junto com o coordenador líder, ficam
responsáveis pela distribuição das debêntures. Na formação de consórcio, os riscos de
colocação podem ser diluídos entre mais de uma instituição financeira.
Além de contratar o coordenador da oferta, a empresa deve definir, nesta etapa, o
regime de contratação da oferta, que pode ser com garantia firme de colocação ou em regime
de melhores esforços. Na oferta com garantia firme de colocação, os coordenadores assumem
o risco de colocação total das debêntures. Caso as debêntures não sejam adquiridas em sua
totalidade pelos investidores, os coordenadores comprometem-se a subscrever as debêntures
que não foram distribuídas. Por outro lado, no regime de melhores esforços os coordenadores
assumem o compromisso de se empenhar na colocação das debêntures, garantindo a
distribuição da maior quantidade de debêntures possível até a data de encerramento da oferta.
Aos coordenadores cabe, também, a definição da taxa de juros teto da emissão. Para
cumprirem essa atribuição, as instituições coordenadoras realizam uma sondagem junto a
potenciais investidores para avaliar o interesse do mercado em relação ao título a ser
estruturado.
3. Estruturação da oferta - Nessa fase são definidas as características dos títulos, como
prazos, taxas de juros e garantias, são contratadas as agências classificadoras (ou agências de
rating15), e ocorre a seleção do agente fiduciário. Nesse momento, ocorre também a
elaboração da escritura e do prospecto de emissão, e o registro da oferta.
14

Funding - Corresponde à mobilização de recursos de terceiros via mercado de capitais ou mercado bancário com prazo de
amortização compatível ao prazo de maturação do investimento que se pretende implantar. (BNDES, 2014).
15 As agências classificadoras são contratadas por companhias emissoras para que avaliem o risco de emissão, dos próprios
emissores e até mesmo de seus acionistas e fiadores. Utilizando suas metodologias proprietárias, estas agências emitem
opiniões sobre o desempenho futuro da emissão, as quais se traduzem em notas de rating. (...) estas notas exercem papel
fundamental, pois permitem que o investidor compare a emissão em análise com outras emissões já realizadas, possibilitando
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4. Distribuição da oferta. As instituições coordenadoras realizam a distribuição do
título mediante o envio de documentação para potenciais investidores. Nessa etapa ocorre a
realização do procedimento de bookbuilding16, no qual os investidores enviam suas ordens de
compra e preenchem o livro de oferta.
5. Liquidação e início da negociação no mercado secundário. Definidos os
compradores, a oferta é liquidada e as debêntures recebem um código que permite sua
negociação no mercado secundário. No caso das debêntures ofertadas com esforços restritos,
a negociação no mercado secundário só poderá ocorrer após 90 dias da data de aquisição da
debênture pelo investidor. Os bancos coordenadores publicam os avisos de encerramento da
oferta e concluem suas responsabilidades no âmbito da oferta.
Após a emissão do título, o agente fiduciário passa a ser responsável pelo
acompanhamento das atividades da empresa que emitiu a debênture, verificando o
cumprimento das disposições da escritura de emissão e de outras obrigações assumidas
quando da emissão do título. O relacionamento entre os debenturistas e a companhia emissora
é centralizado na figura do agente fiduciário. Assim, caso o investidor deseje esclarecimentos
acerca de algum evento que tenha ocorrido na empresa emissora, poderá solicitar ao agente
fiduciário. O exercício dessa função é regulado pela Instrução CVM 583, de 2016.
Em relação às obrigações dos investidores, quando adquirem um título de debênture
convencional, estão sujeitos ao pagamento de imposto de renda (IR) sobre os rendimentos
auferidos, enquadrando-se na tabela regressiva. De acordo com essa tabela, as aplicações com
prazo de até 6 meses são tributadas à taxa de 22,5%, entre 6 meses e 1 ano, a tributação é de
20%, de 1 a 2 anos, de 17,5%, e acima de 2 anos, de 15%.
Além dos impostos, os investidores estão sujeitos à incidência de taxas cobradas pelas
instituições financeiras pelo serviço de guarda do valor investido (taxa de custódia), ou
comissão pela gestão do investimento.
Outro ponto a ser destacado em relação aos investidores diz respeito às restrições de
acesso aos diferentes títulos de valores mobiliários, de acordo com a classificação do
investidor: profissionais, qualificados e demais investidores ou investidores de varejo. As
debêntures emitidas pela Instrução CVM 476 só podem ser adquiridas por investidores
melhor entendimento do risco do investimento, com reflexos naturais em sua precificação. (...) após o investimento, por força
de cláusulas presentes na escritura de emissão, os emissores devem realizar atualização dos relatórios periodicamente.
(WAJNBERG, 2018, p. 62-64).
16 Cada coordenador recebe as ordens (ou bids) dos investidores institucionais e as consolida como preparação para a etapa
de definição da taxa de remuneração (precificação). Este processo por meio do qual cada coordenador recebe, processa e
armazena as ordens dos investidores institucionais é chamado de bookbuilding. O book (livro de ordens) vai sendo construído
durante o período de reserva e é considerado fechado quando são definidas a taxa de remuneração e a quantidade de
debêntures disponíveis para cada investidor institucional àquela taxa. (BM&FBOVESPA, 2015, p. 42).
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profissionais, enquanto as debêntures emitidas pela Instrução CVM 400 podem ser adquiridas
pelos investidores classificados nas três categorias (profissionais, qualificados e demais
investidores).
Essa categorização, segundo a CVM, tem por objetivo impedir que investidores “com
conhecimento restrito do mercado de capitais e capacidade limitada de precificar valores
mobiliários complexos e pouco transparentes, adquiram valores mobiliários em situação de
significativa assimetria informacional”. (ANBIMA, 2014).
Dentre os investidores profissionais constam as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; companhias seguradoras e
sociedades de capitalização; entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
fundos de investimento; clubes de investimento que tenham carteira gerida por administrador
de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; agentes autônomos de carteira,
administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela
CVM, na gestão de recursos próprios; investidores não residentes; pessoas naturais ou
jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$10 milhões.
(ANBIMA, 2014).
Os investidores qualificados são compostos pelas pessoas físicas naturais que tenham
sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela
CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores
de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios;
clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam
investidores qualificados; e pessoas naturais ou jurídicas que detenham investimentos
financeiros em valor superior a R$ 1 milhão. (ANBIMA, 2014).
Como pode se observar dessa classificação, os investidores pessoas físicas estão
presentes nas três categorias. Quando o investidor pessoa física possui valor superior a R$1
milhão de reais em investimentos financeiros, é classificado como investidor qualificado.
Pessoas físicas que possuam valor superior a R$10 milhões de reais em investimentos
financeiros, são classificadas como investidores profissionais. Para essa classificação, a CVM
parte do princípio de que “investidores com capacidade financeira privilegiada possuem,
geralmente, experiência em investimentos financeiros e se dedicam a cuidar das suas
aplicações, bem como têm acesso aos prestadores de serviços de maior sofisticação do
mercado de valores mobiliários”. (ANBIMA, 2019).
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4.2 Debêntures incentivadas de infraestrutura
A debênture incentivada, ou debênture de infraestrutura, é um instrumento financeiro
que corresponde a uma variação da debênture convencional. Diferencia-se pelas alíquotas de
imposto de renda - IR incidentes sobre os rendimentos periódicos e ganhos de capital na
venda ou resgate de títulos de debêntures enquadradas sob os dispositivos da Lei nº
12.431/2011.
A lei reduziu à zero a alíquota de IR sobre os rendimentos periódicos e ganhos de
capital na venda ou resgate de títulos privados emitidos por instituições não financeiras e
fundos de investimento em direitos creditórios constituídos sob a forma de condomínio
fechado, cujo originador ou cedente da carteira não seja instituição financeira. Essas regras
são válidas para os investidores residentes ou domiciliados no exterior, exceto em país que
não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%.
A isenção de IR ao investidor estrangeiro atinge os títulos emitidos por instituições
não financeiras destinados a investimentos, não se limitando aos investimentos em
infraestrutura, diferente do benefício tributário concedido ao investidor pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no Brasil, que incide somente sobre os títulos ou valores
mobiliários emitidos por instituições não financeiras com vistas a implementação de projeto
de investimento em infraestrutura. Em ambos os casos, o benefício tributário incide também
sobre os títulos emitidos para a produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento
e inovação. Como o tema deste trabalho se refere às debêntures de infraestrutura, serão
considerados apenas os títulos emitidos com o fim de financiar o setor de infraestrutura,
desconsiderando-se o mercado de debêntures incentivadas emitidas para o financiamento de
outros investimentos que não em infraestrutura.
O artigo 2º da lei trata especificamente das debêntures emitidas para o financiamento
de projetos de infraestrutura17. Esse artigo prevê a redução à zero da alíquota do IR sobre os
rendimentos auferidos por pessoas físicas, e à 15% da alíquota do IR sobre os rendimentos
auferidos por pessoa jurídica, decorrentes de investimento em debêntures emitidas por
sociedade de propósito específico – SPE, concessionária, permissionária, autorizatária,
arrendatária, ou pela respectiva sociedade controladora constituída sob a forma de sociedade
por ações, para a captação de recursos para o investimento em projetos de infraestrutura

17

A lei prevê o benefício tributário também quando o recurso é destinado a projetos de pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação, mas, como o objeto do trabalho são as debêntures incentivadas, as referências feitas neste trabalho restringem-se
aos projetos de infraestrutura.
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considerados prioritários18. Os benefícios incidem também sobre as cotas de emissão de fundo
de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado, para
a captação de recursos para o investimento em projetos de infraestrutura considerados
prioritários.
Para que os ganhos auferidos sobre os rendimentos gerados pelo investimento em
cotas de fundos de investimento em direito creditório incorram no benefício fiscal previsto na
lei, os fundos devem ser compostos por um percentual mínimo de 85% de direitos creditórios.
A parcela restante deve ser composta por títulos públicos federais, operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais ou cotas de fundos de investimento que invistam em
títulos públicos federais. Esse percentual pode ser reduzido para 67%, pelo prazo de 2 anos a
contar da primeira integralização de cotas19.
Os recursos captados pela emissão de debêntures devem ser alocados para o
pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas a projetos de
investimento considerados prioritários. Para o reembolso, os gastos, despesas ou dívidas
devem ter ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta
pública20.
A remuneração dos títulos de debêntures para infraestrutura deve estar atrelada a taxas
de juros pré-fixada, vinculada a índice de preço ou taxa referencial – TR. Esses títulos devem
ser emitidos com prazo médio ponderado superior a 4 anos, sendo vedada a recompra nos 2
primeiros anos após a emissão, bem como a liquidação antecipada por meio de resgates ou
pré-pagamento.
A previsão de taxa de juros pré-fixada, vinculada a índice de preço ou taxa referencial
favorece a comercialização do título no mercado secundário, isso porque a variação da taxa de
juros da economia (taxa Selic) tem efeitos sobre o preço do título. A variação do preço do
título pode gerar retorno financeiro pela sua comercialização no mercado secundário,
estimulando as transações nesse mercado.
As regras de IR incidentes sobre os rendimentos auferidos pelo investimento em
debêntures de infraestrutura também favorecem o mercado secundário, ao eliminar a
bitributação do rendimento. Antes da publicação da lei, quando um investidor adquiria um
18

O Decreto nº 8.874/2016 considera prioritários os projetos de investimento em infraestrutura objeto de concessão,
permissão, arrendamento, autorização ou parceria público-privada, e que integram o Programa de Parcerias de Investimentos
– PPI, ou o programa que venha a sucedê-lo, e os projetos que não se enquadram nessas categorias, mas sejam aprovados
pelo Ministério setorial responsável e realizados por concessionária, permissionária, autorizatária, arrendatária ou SPE.
19 Os requisitos a serem observados pelos fundos de investimento em direitos creditórios estão estabelecidos no art. 1º, §1º-A
e incisos, da Lei nº 12.431.
20 A lei prevê o pagamento de multa de 20% do valor captado caso o recurso não seja alocado no projeto de investimento. A
multa recai sobre o emissor do título, não atingindo o investidor que o adquiriu.

64

título no mercado secundário que pagasse rendimentos periódicos, era penalizado pela
bitributação do rendimento. O imposto era recolhido pro rata tempore no momento em que o
papel trocava de proprietário e novamente, pelo seu valor integral, na data do pagamento do
cupom pelo emissor. Ao acabar com a distorção existente na legislação do imposto de renda
incidente sobre o pagamento de cupons, a lei eliminou alguns obstáculos ao desenvolvimento
do mercado secundário de títulos de dívida. (CNI, 2014)
Os riscos inerentes ao título de debênture devem estar descritos no prospecto de
emissão, que também deverá trazer uma breve descrição da operação, incluindo a
apresentação da emissora e das instituições intermediárias envolvidas, a destinação dos
recursos e seu impacto na situação patrimonial e nos resultados da emissora, a descrição do
projeto e estágios, entre outras informações.
O prospecto acompanha as emissões de debêntures com esforços amplos, realizadas de
acordo com a Instrução CVM 400. O mesmo não ocorre quando a emissão é realizada com
esforços restritos, de acordo com a Instrução 476. O maior nível de exigências sobre as ofertas
públicas com esforços amplos permite ao investidor individual que terá acesso a essas ofertas
maiores detalhes e informações sobre o projeto que a debênture se propõe a financiar,
permitindo-lhe conhecer melhor as características e riscos do projeto. Essa exigência não é
necessária quando a emissão é realizada pela CVM 476, por ser direcionada a investidores
profissionais, com vasto conhecimento do mercado financeiro.
Além dos riscos descritos no prospecto de emissão, os investimentos em debêntures de
infraestrutura podem incorrer em atrasos na remuneração do título ou mesmo na necessidade
de repactuação das condições originalmente acordadas, isso porque a execução dos projetos
de investimento em infraestrutura está sujeita a eventuais restrições que podem influir sobre o
pagamento de juros e amortização das debêntures, vindo a ensejar a renegociação dos termos
acordados originalmente. Os projetos podem sofrer atrasos ou impedimentos que obstruam
sua finalização, prejudicando o fluxo de caixa e o pagamento da dívida dos credores.
A renegociação das condições originalmente contratadas dos títulos de debêntures
pode enfrentar dificuldades devido à pulverização dos títulos no mercado e sua aquisição por
categorias diversas de investidores. A necessidade de quórum mínimo de debenturistas nas
reuniões de renegociação e para a sua aprovação, e o desconhecimento de parcela dos
investidores sobre as condições e características dos títulos de debêntures de infraestrutura
dificultam a renegociação do título em caso de estresse financeiro do projeto.
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4.3 A evolução do mercado de debêntures
O mercado de debêntures teve um crescimento expressivo a partir de 2005. Embora
em 2007 e 2008 o volume de emissões tenha sofrido uma queda, a partir de 2009, voltou a
crescer, gradativamente.
De acordo com estudo elaborado pela Andima (2008), em 2006, as debêntures de
leasing tiveram participação expressiva no volume total de debêntures emitidas. Ainda assim,
o estudo indica que volume relevante de debêntures foi emitido para captações por outros
ramos de atividade, como energia elétrica, mineração, telecomunicações, bebidas e transporte.
No ano de 2007, a crise dos subprimes no mercado norte americano, provocou um
cenário de aversão ao risco por parte dos investidores, mundialmente. Em 2008, a Circular do
Banco Central nº 3.375 estabeleceu alíquotas crescentes de depósitos compulsórios para as
operações com as tesourarias dos bancos, levando ao cancelamento ou interrupção nas
distribuições de algumas emissões, principalmente de empresas de leasing. Além disso, houve
uma elevação das taxas básicas de juros que resultou na elevação dos custos de captação para
as empresas. Diante o cenário vivenciado ao longo desses dois anos, houve uma contenção
nas emissões, à espera de melhores oportunidades, para adequar as emissões às necessidades e
às condições de financiamento das companhias. (ANDIMA, 2008).
Do volume de debêntures emitidas em 2009, mais de 70% foram emitidas por
companhias de arrendamento mercantil, atreladas à taxa DI. Em relação à destinação dos
recursos, do volume total de debêntures emitidas, 74% foi destinado para capital de giro, e
apenas 1,2% dos recursos foi destinado para investimentos. (ANDIMA, 2008).
Nos anos seguintes, a participação das debêntures de leasing, sobre o total das
emissões de debêntures, teve uma grande redução, passando de 70%, em 2009, para uma
participação em torno de 20% das emissões totais, em 2011. Quanto à taxa de indexação das
debêntures, a taxa DI continuou predominante. A taxa IPCA e outras tiveram participação
variável, entre 10% e 20%, sobre o volume total emitido, nos últimos anos.
Ao analisar a participação das debêntures emitidas por empresas do setor de
infraestrutura (conforme definido na lei nº 12.431/2011), Bragança, Pessoa e Souza (2015)
apontam um aumento expressivo na participação das debêntures emitidas por essas empresas,
nos últimos anos. Os autores indicam que as emissões de debêntures, por empresas de
infraestrutura, “passaram de 16% do total de debêntures, em 2005, para mais de 54%, em
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2013” (BRAGANÇA, PESSOA e SOUZA, 2015, p. 17), com os setores de
transporte/logística e de energia elétrica representando a maior parte dessas emissões.
Embora a participação das empresas pertencentes ao setor de infraestrutura seja
expressiva, representando mais de 54% das emissões, em 2013, a destinação dos recursos
captados pela emissão de debêntures para o investimento em infraestrutura tem uma
representatividade não tão expressiva quando comparado a outras destinações dos recursos.
Conforme apresentado na tabela 3, a seguir, em 2013, 14,7% dos recursos foram destinados
para investimentos em infraestrutura. Houve uma queda nesse percentual nos anos de 2016 e
2017. Com exceção desses dois anos, não houve grande variação no percentual de recursos
captados pela emissão de debêntures, para o investimento em infraestrutura, durante o período
de 2013 a 2018.
As debêntures convencionais continuaram a ter participação nos investimentos em
infraestrutura mesmo após o início das emissões das debêntures de infraestrutura,
incentivadas pela lei nº 12.431/2011, em 2012. Ou seja, além das debêntures para
infraestrutura (enquadradas no art. 2º, da lei nº 12.431/2011), as debêntures convencionais
também destinam recursos para investimentos em infraestrutura.
Analisando o percentual destinado ao investimento em infraestrutura, conforme
apresentado na tabela 3, a seguir, e comparando à evolução das emissões das debêntures de
infraestrutura (tabela 4), observa-se que, conforme tem aumentado a participação das
debêntures de infraestrutura no total de debêntures emitidas, os recursos captados por esse
instrumento têm respondido quase inteiramente pelo percentual de recursos destinados para
investimento em infraestrutura.
Tabela 3 - Destinação dos recursos captados pelo volume total de debêntures emitidas (convencionais e de
infraestrutura) – volume em reais
Destinação

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Capital de giro

13,8%

16,3%

15,6%

16,2%

44,0%

27,0%

Investimento em infraestrutura

14,7%

13,1%

14,9%

10,2%

9,3%

16,9%

Investimento imobilizado
Investimento ou aquisição de
participação societária
Não possui / Não informado
Recompra ou resgate de
debêntures de emissão anterior
Refinanciamento de passivo

1,8%

1,8%

1,2%

3,3%

0,1%

0,7%

10,0%

18,3%

11,7%

8,8%

2,9%

10,4%

7,6%

8,9%

3,2%

0,9%

2,2%

1,4%

14,0%

6,6%

15,9%

27,6%

8,8%

9,0%

38,0%

35,1%

37,4%

33,0%

32,6%

34,6%

Fonte: Anbima. Boletim de Mercado de Capitais (Abril/2019)
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A tabela 4, a seguir, apresenta a evolução da emissão das debêntures de infraestrutura
e da sua participação nas emissões totais de debêntures. Observa-se uma evolução gradativa
no volume de emissões de debêntures de infraestrutura, com uma pequena redução das
emissões em 2016, seguida por aumento expressivo em 2017 e no ano seguinte, 2018. Cabe
ressaltar que o período de 2015-2016, em que houve uma redução no volume total de
debêntures emitidas, coincide com um período de recessão econômica.
Tabela 4 - Debêntures emitidas, em milhões de reais
2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volume total de debêntures emitidas

89.996

70.473

75.362

64.522

60.690

96.611

153.358

Debêntures emitidas para financiamento
de projetos de investimento na área de
infraestrutura (Lei 12.431/2011, art. 2º)

1.120

3.997

4.754

5.290

4.467

9.083

21.805

6,31%

8,20%

7,36%

9,40%

14,22%

Percentual das debêntures de
infraestrutura em relação ao total de
1,24%
5,67%
debêntures emitidas
Fonte: Anbima. Boletim de Mercado de Capitais (Abril/2019).

As debêntures de infraestrutura diferenciam-se das debêntures convencionais não só
pelo incentivo tributário que incide sobre as primeiras, mas também porque as debêntures de
infraestrutura devem ser emitidas para o financiamento de um projeto de infraestrutura
considerado prioritário pelo Poder Executivo federal, enquanto as debêntures convencionais
podem ser emitidas para o financiamento de atividades ou investimentos da empresa, em
geral.
A lei nº 12.431/2011 prevê que as debêntures de infraestrutura podem ser emitidas por
SPEs ou por sociedades controladoras das pessoas jurídicas (holding). Embora em ambos os
casos os recursos captados devam ser destinados a projeto de investimento em infraestrutura,
há algumas diferenças entre os títulos corporativos, emitidos pelas holdings, e os títulos de
projeto, emitidos pelas SPEs.
Os títulos emitidos pelas SPEs são títulos de projeto (project bonds). A remuneração
aos investidores que os adquirem depende da geração de fluxo de caixa pelo projeto, e como o
projeto só começa a gerar receita quando atinge a fase operacional, é difícil a emissão desses
títulos durante a fase de construção, uma vez que essa fase pode demorar alguns anos, sem
que haja geração de receita para a remuneração do investidor.
Na emissão de títulos de projeto, qualquer problema decorrente da execução do
projeto, como atraso, problema de execução, por exemplo, não contamina o balanço da
empresa, e os riscos do investidor ao adquirir esses títulos são os riscos do próprio projeto.
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Diferente das SPEs, quando a holding financia um projeto dentro de seu balaço, via
emissão de um título corporativo, a emissão dos investidores que adquirem os títulos depende
não só da geração de fluxo de caixa do projeto, mas conta com todo o recurso da companhia,
e os riscos do título dependem do desempenho da companhia como um todo e não só do
desempenho do projeto.
(...) o risco do investimento na aquisição do título está relacionado e diluído entre
todos os projetos que geram caixa para a holding. Assim, deve-se levar em
consideração na análise das debêntures não só a geração de caixa do projeto para o
qual o recurso captado na emissão de debêntures será destinado, mas também a
geração de caixa de todos os outros projetos da companhia (corporate project)
(WAJNBERG, 2018, p. 37-38).

Inicialmente, a lei previa que as emissões de debêntures incentivadas ocorressem
apenas pelas SPEs, isolando os riscos do projeto, de tal forma que eventuais atrasos,
impossibilidade de execução do projeto, ou outros riscos, não atingissem o balanço da
holding, afetando outros projetos da mesma companhia. Essa mudança veio com alterações
posteriores à publicação da lei, que possibilitou a emissão das debêntures corporativas (pelas
holdings), além das debêntures de projetos (emitidas pelas SPEs). Embora os recursos
captados devam ser alocados nos investimentos considerados prioritários pelo Poder
Executivo federal, essa modificação retirou a exigência da companhia ter que criar uma SPE
para emitir debêntures incentivadas.

4.3.1 Mercado secundário de debêntures incentivadas
Os mercados financeiros secundários têm a função primária de prover liquidez aos
ativos financeiros. “(...) esta característica facilita o uso desses ativos para financiar o
investimento, assim como podem encorajar os poupadores a proverem o funding necessário
que estimula as firmas a gastarem seus recursos monetários em novos investimentos
produtivos”. (PAULA, 2013, p. 381).
A existência de um mercado secundário denso, ou seja, que possibilite a venda de um
título prontamente e com a menor perda de valor possível, é fundamental para
desenvolvimento do mercado primário de títulos, pois isso estimula a compra de títulos de
longo prazo pelos investidores. E, para que o mercado secundário se desenvolva, é necessária
a ação dos especuladores. (PAULA, 2013).
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Ao analisar o mercado secundário de debêntures, comparado ao mercado de títulos
públicos, Almeida e Bazilio (2015, p. 210) indicam que, no ano de 2015, “o giro21 observado
no mercado de debêntures brasileiro, em base anual, é da ordem de 10%. Por sua vez, o giro
do mercado de títulos públicos federais é da ordem de 130%”.
Ao comparar as negociações com debêntures convencionais e com debêntures de
infraestrutura, Bragança, Pessoa e Souza (2015) indicam uma maior liquidez das debêntures
de infraestrutura em comparação às debêntures convencionais, “possuindo um percentual de
valor negociado/total emitido cinco vezes maior, e 35 vezes mais negociações”.
(BRAGANÇA, PESSOA e SOUZA, 2015, p. 23).
O Boletim de debêntures incentivadas, do Ministério da Economia, de junho de 2019,
apresenta o giro das debêntures incentivadas e não incentivadas (convencionais), calculado
mensalmente, indicando um giro de 5% das debêntures incentivadas, e 1,5% das debêntures
convencionais.
Apesar das diferenças do período de análise, as diferentes fontes indicam uma maior
liquidez no mercado de debêntures incentivadas (incluindo nessa categoria as debêntures de
infraestrutura), em comparação com as debêntures não incentivadas (convencionais).
Por outro lado, ao comparar o giro das debêntures de infraestrutura com o giro dos
títulos públicos, Almeida e Bazilio (2015) indicam uma diferença substancial entre os dois
mercados. Enquanto as debêntures apresentaram um giro de 10%, o mercado de títulos
público apresentou um giro de 130%, indicando uma grande diferença de liquidez entre os
dois mercados. Ou seja, ainda que o mercado de debêntures de infraestrutura seja mais líquido
do que o mercado de debêntures convencionais, sua liquidez é baixa, quando comparada ao
mercado de títulos públicos.
Como fatores que afetam a liquidez, Almeida e Bazilio (2015) destacam o prazo, o
risco de crédito e o indexador do título.
Para Almeida e Bazilio (2015), papéis mais longos tendem a ter uma duration maior, o
que significa uma maior sensibilidade dos preços a alterações na expectativa de juros e
crédito, potencializando o volume de negócios.
Em termos de risco de crédito das ofertas, representado pelo rating do emissor, há uma
tendência maior para a manutenção dos títulos com bom rating, pelo investidor, inibindo a
comercialização do papel no mercado secundário.
A indexação dos títulos tem influencia para o desenvolvimento do mercado secundário
na medida em que títulos referenciados pela taxa de juros da economia (taxa Selic) não têm
21

O giro é calculado pela razão entre o volume negociado e o estoque em circulação.
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incentivos para serem negociados no mercado secundário, por não sofrerem variação no preço
ao longo do tempo, ao contrário dos títulos indexados a índices de preço ou prefixados, que
têm seu preço afetado pela variação da taxa de juros da economia, estimulando sua
negociação no mercado secundário.
Almeida e Bazilio (2015) destacam, ainda, que uma base de investidores diversificada
e com grande número de participantes pode potencializar o volume de negociações no
mercado secundário.
A diversificação da base de investidores é destacada pela STN como uma das
diretrizes que norteiam a elaboração das estratégias de financiamento da dívida pública
federal, pois além de ampliar a liquidez no mercado, possibilita diferentes perfis de risco e de
horizontes de investimento, contribuindo para uma gestão mais eficiente da dívida pública.
(STN, 2019).

4.3.2 Uma comparação entre as debêntures de infraestrutura e os títulos
públicos
Fazendo um comparativo entre as emissões de debêntures incentivadas e os títulos
públicos federais, maior mercado de títulos de renda fixa no Brasil, tomando como referência
os dados do Boletim de Debêntures Incentivadas de janeiro de 2019, do Ministério da
Economia, e os dados da Dívida Pública Federal divulgados pela STN, referente ao ano de
2018, observa-se que os títulos de debêntures incentivadas têm sido emitidos com indexação
pelo IPCA22, com um spread médio acima do título do tesouro NTN-B, de aproximadamente
1%. O setor de saneamento foi o único setor que apresentou um spread maior, de 1,6%. A
remuneração média dos títulos no setor de energia é IPCA+ 6,9%, nos setores de transporte e
telecomunicações, a remuneração média é de IPCA+ 6,7%, e no setor de saneamento, IPCA+
7,4%.
Quanto a duration média dos títulos, elas variam entre 5,9 e 4,6 anos, a depender do
setor. No setor de energia, é de 5,8 anos, no setor de transportes, é de 5,9 anos,
telecomunicações 5,2 anos e saneamento 4,6 anos.
O prazo médio das debêntures de infraestrutura, por série emitida, durante o período
de 2012 a janeiro de 2019, é de 9 anos, superior ao prazo médio dos títulos da dívida pública,
que varia entre 4,6 e 4,1 anos.
22

As debêntures de infraestrutura podem ser emitidas a taxa de juros prefixada, ou vinculada a índices de preço ou à Taxa
Referencial – TR. A vinculação ao IPCA, no entanto, é a mais comumente utilizada.
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Considerando o prazo pelo qual as debêntures de infraestrutura têm sido colocadas no
mercado, mais alongado do que o prazo médio dos títulos públicos, e o spread das debêntures
em relação aos títulos públicos federais, média de 1% sobre a remuneração dos títulos
públicos, que são títulos menos arriscados do que as debêntures, observa-se que o spread é
relativamente baixo, dados os riscos dos títulos de debêntures.
Uma característica dos títulos públicos em relação às debêntures de infraestrutura é
que enquanto os primeiros podem ser indexados a taxas de juros pré ou pós-fixada, as
debêntures devem ser emitidas indexadas a taxa de juros pré-fixada, a índice de preço ou à
Taxa Referencial – TR.
Em momentos de incerteza ou de tendência de elevação das taxas de juros da
economia, a emissão de títulos prefixados ou indexados a índices de preço é restringida pela
aversão ao risco dos investidores. Assim, em cenário de incertezas, a STN utiliza a estratégia
de emissão de título atrelados à Selic, que são mais bem aceitos no mercado e podem ser
emitidos por um prazo mais alongado. Os riscos de elevação das taxas de juros, nesse caso, se
por um lado favorecem os investidores, pela remuneração dos títulos indexados à Selic, deve
ser assumido pelo emissor do título.
No caso das debêntures de infraestrutura, não há a possibilidade de emissão indexada à
taxa DI, que acompanha a taxa de juros da economia, devendo os títulos serem emitidos
referenciados por taxa de juros prefixada ou indexadas a índice de preço, o que faz com que
as variações dos ciclos econômicos possam afetar a demanda por esses papéis pelo mercado.
De acordo com Paula (2011), a aplicação dos recursos entre os diversos ativos
disponíveis reflete a preferência do banco pela liquidez, e busca conciliar a lucratividade, ou
rentabilidade dos ativos, com sua escala de preferência pela liquidez, considerando o trade-off
entre liquidez e rentabilidade, que faz com que ativos mais líquidos sejam menos rentáveis, e
ativos menos líquidos sejam mais rentáveis.
A alocação dos recursos pelas instituições bancárias entre os diversos ativos
disponíveis é influenciada pelas expectativas dos bancos em relação ao futuro. “Quando suas
expectativas são otimistas, os bancos privilegiarão rentabilidade à liquidez, procurando elevar
prazos e submeter-se a maiores riscos com relação a seus ativos, diminuindo a margem de
segurança (ativos líquidos/ativos ilíquidos) nas suas operações” (PAULA, 2011, p. 26). Do
contrário, quando as expectativas das instituições bancárias são pessimistas e a incerteza é
alta, há uma realocação de ativos bancários em aplicações menos lucrativas, porém mais
líquidas, expressando sua maior preferência pela liquidez. (PAULA, 2011).
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Uma mudança na expectativa das instituições bancárias em relação ao futuro, de uma
expectativa otimista para uma expectativa pessimista, pode afetar o mercado de títulos, pela
realocação dos recursos bancários de títulos menos líquidos e mais rentáveis para títulos mais
líquidos e menos rentáveis.
Conforme exposto neste capítulo, observa-se um crescimento no volume total de
debêntures emitidas na última década e uma mudança nos emissores e na destinação dos
recursos captados pela emissão de debêntures. Houve um crescimento na participação das
empresas do setor de infraestrutura no volume total de emissões e na destinação de recursos
para o investimento em infraestrutura. Em 2013, 14,7% do volume total de emissões foi
destinado a investimentos em infraestrutura. Nos anos seguintes, houve pequenas variações
nesse percentual de debêntures destinadas a investimento em infraestrutura, acompanhando o
crescimento do volume total de emissões. Ressalva-se a atipicidade dos anos de 2015 e 2016,
que foram anos de recessão econômica, e marcados por uma redução no volume total de
debêntures emitidas e no percentual destinado a investimento em infraestrutura.
O crescimento do mercado de debêntures e o uso desse instrumento para o
financiamento dos investimentos em infraestrutura ganhou destaque nos últimos anos após a
publicação da lei nº 12.431, que incentiva o uso das debêntures para o investimento em
infraestrutura. A estrutura de capital das empresas, no entanto, limita o volume de recursos
que pode ser captado via emissão de debêntures para investimentos. De acordo com o
princípio do risco crescente de Kalecki, o risco marginal do investimento aumenta à medida
que se amplia o capital investido, levando a um aumento da taxa de juros para a aquisição de
novos empréstimos no mercado. Os seja, embora as debêntures tenham se mostrado como
uma alternativa para a captação de recursos para investimentos em infraestrutura, e o volume
de emissões tenha crescido nos últimos anos, há um limite do uso das emissões para o
financiamento aos projetos de investimento em infraestrutura.
Após descrever sobre as características das debêntures convencionais e de
infraestrutura, e discorrer sobre a evolução do mercado de debêntures, dando ênfase às
debêntures de infraestrutura, prossegue-se, no capítulo seguinte, a uma análise do processo de
elaboração da política, que resultou na criação do instrumento das debêntures de
infraestrutura, a implementação da política, seus resultados e perspectivas para o futuro desse
instrumento de financiamento, na tentativa de entender como o processo de criação e
implementação da política contribuíram para a construção de um instrumento financeiro que
estimulasse o aumento da participação do setor privado no financiamento da infraestrutura.
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5 DA CRIAÇÃO AO RESULTADO DA POLÍTICA: O CASO DAS
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA
O presente capítulo tem como objetivo descrever como foi o processo de elaboração
da lei que criou o instrumento das debêntures de infraestrutura, a implementação da política,
os resultados e perspectivas de futuro para o instrumento, procurando identificar as propostas
que surgiram ao longo das discussões para a criação de um instrumento de financiamento de
longo prazo que se adequasse às necessidades do setor de infraestrutura.
Para o desenvolvimento do capítulo, foram utilizadas como fonte de dados
informações de jornais, atas de reunião de grupo de trabalho criado dentro do governo federal
e estudos elaborados para discutir a criação de um instrumento de financiamento de longo
prazo.
Como fonte complementar, foram utilizadas informações captadas por meio de
entrevistas semiestruturadas. Ao todo, foram realizadas quatro entrevistas, sendo os
entrevistados gestores que participaram do processo de elaboração e revisão da lei e da sua
regulamentação, e atores com amplo conhecimento sobre o tema e que tem interface com o
uso do instrumento das debêntures para infraestrutura.
As perguntas23 realizadas ao longo das entrevistas abordaram o processo de criação da
lei e os atores que participaram desse processo, a participação das debêntures incentivadas no
financiamento da infraestrutura e os entraves à maior participação do setor privado no
financiamento da infraestrutura, lembrando que, historicamente, a maior parcela dos
financiamentos para investimento em infraestrutura era concedida pelo BNDES. Questionouse também sobre as perspectivas de futuro do instrumento das debêntures incentivadas e sobre
as mudanças em curso para o instrumento.

5.1 Processo de criação das debêntures incentivadas
As discussões para a criação do instrumento das debêntures incentivadas para
infraestrutura foram precedidas pela crise do mercado financeiro internacional de 2008-2009.
Nesse período, houve uma retração na oferta de crédito pelos bancos privados, que já
representavam uma participação pequena no funding para financiamento da infraestrutura, em
empréstimos de curto prazo.
23

As perguntas realizadas durante as entrevistas encontram-se no Apêndice.
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Em resposta à crise financeira, o governo federal adotou uma política anticíclica e
aportou recursos no BNDES, garantindo a continuidade dos investimentos no país. Os
recursos do Tesouro Nacional passaram a representar uma fonte importante dos recursos do
BNDES, atingindo uma participação na composição das fontes de recursos do banco superior
50%, em 2014.
O financiamento público via BNDES, Caixa Econômica Federal (CEF), e recursos
garantidos pelo Tesouro (a exemplo do Banco Mundial e do BID, no caso de empréstimos
para entidades subnacionais), chegou a representar uma parcela superior a 80% do funding
para o financiamento da infraestrutura, em 2014 (FRISCHTAK e NORONHA, 2016). Ou
seja, o financiamento ao setor de infraestrutura é substancialmente dependente de recursos
públicos.
Com o aumento da expectativa por novos investimentos em infraestrutura, levantou-se
a questão sobre como trazer o capital privado para, junto com o capital público, financiar os
investimentos de longo prazo em infraestrutura.
(...) diante das necessidades de financiamento do amplo pipeline de projetos de
infraestrutura que precisarão ser implementados no país nos próximos anos e da
impossibilidade de o BNDES manter sua relevante participação como provedor de
recursos para esses projetos, o governo federal percebeu a importância de fomentar o
desenvolvimento de mecanismos de mercado para complementar as fontes de
recursos para os projetos de infraestrutura. Assim, com o objetivo de incentivar o
mercado privado de financiamento de longo prazo, o governo, por meio da edição da
Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, criou incentivos tributários para investidores de
títulos privados de renda fixa, em especial para investimentos em debêntures simples
e cotas de fundos de investimento. (WAJNBERG, 2014, p. 335).

Os investimentos requeridos para o Brasil sediar a copa mundial de futebol e os jogos
olímpicos, e o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), em 2011,
suscitou um debate sobre a questão de como trazer o capital privado para, junto com o
BNDES, financiar os investimentos em infraestrutura. É nesse cenário em que se tem o início
das discussões para impulsionar o mercado privado para o financiamento de longo prazo.
Dessas discussões, resultou a concessão de incentivos tributários aos investidores que
adquirissem títulos de debêntures, emitidas no mercado de capitais para o financiamento da
infraestrutura, no intuito de aumentar a participação de recursos privados como fonte de
funding para o financiamento da infraestrutura. Essa matéria foi consolidada pela publicação
da Lei nº 12.431/2011.
A necessidade de trazer o capital privado para, junto com o BNDES, financiar os
investimentos em infraestrutura, a fim de atender à demanda por investimentos necessários ao
setor, é percebida na fala dos entrevistados como o motivo que levou à criação da lei
12.431/2011.
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Existia claro um diagnóstico da urgência da criação de um mercado de
financiamento de longo prazo por conta do alto volume de investimentos que era
previsto para o Brasil em infraestrutura naquela época e continua sendo também,
mas por conta do alto volume de investimentos em infraestrutura sabia-se que o
BNDES não poderia continuar como único provedor desses recursos. (Entrevistado
1).

Na

Exposição

de

Motivos

Interministerial

nº

194/2010-

MF/MDIC/MC/MCT/MEC/MME/MP que submeteu a Medida Provisória nº 517 à apreciação
do Presidente da República, e criou esse instrumento financeiro, é enfatizada a limitação do
governo e dos bancos públicos, principalmente do BNDES, em continuar como promotores
quase exclusivos dos recursos de longo prazo necessários para sustentar o crescimento dos
investimentos no país.
O mercado de capitais, que poderia participar como fonte de funding no financiamento
dos projetos de longo prazo, tinha um “mercado de títulos de dívida concentrado em
operações de curto e médio prazo e indexadas a índices de juros de curtíssimo prazo, como os
Depósitos Interbancários – DI e a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
Selic”. (BRASIL, 2010).
Com isso, é destacada a urgência na adoção de medidas para incentivar o surgimento
de um mercado de financiamento privado de longo prazo e o desenvolvimento de um mercado
secundário de negociação, permitindo o acompanhamento da precificação dos títulos, que
dependem da concretização de operações de compra e venda no mercado secundário.
Ao longo de 2010, houve um intenso debate envolvendo representantes do governo, do
mercado financeiro e do setor industrial sobre o mercado doméstico de títulos corporativos,
com o objetivo de produzir um diagnóstico do mercado e propor medidas em relação à
regulamentação e à tributação, com a finalidade de estimular a participação do mercado de
capitais no financiamento do investimento privado. Para tanto, foram constituídos grupos de
trabalho, compostos por representantes das instituições diretamente envolvidas. (TORRES
FILHO e MACAHYBA, 2012).
Conforme relatam os autores, o debate sobre a baixa profundidade do mercado de
títulos privados de renda fixa não era um tema novo entre os participantes dos grupos de
trabalho formados em 2010. Ao longo das duas últimas décadas teriam sido elaborados
estudos para investigar as causas desse fenômeno. Assim, quando representantes do governo e
dos setores financeiro e industrial se reuniram, houve uma convergência em relação às causas
do problema e às medidas necessárias para dar maior amplitude e profundidade ao mercado
de títulos corporativos de longo prazo.
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5.2 O lugar das ideias na produção política
Estudo elaborado pelo Instituto Talento Brasil e Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial - ITB/IEDI24 (2010), com a colaboração do mercado financeiro,
do setor industrial e do setor imobiliário, propôs um conjunto de medidas destinadas a ampliar
a base e a profundidade dos mercados primário e secundário de títulos de dívida corporativa
de longo prazo, levadas ao debate para a elaboração da política que resultou na criação do
instrumento financeiro das debêntures de infraestrutura.
Uma primeira sugestão disposta no estudo refere-se à extensão da isenção do imposto
de renda concedido aos investidores estrangeiros na compra de títulos públicos, à compra de
títulos corporativos, letras financeiras dos bancos e demais títulos de longo prazo.
Outra sugestão refere-se à redução da alíquota de imposto de renda para os
investidores em títulos de debêntures e outros títulos de longo prazo, reduzindo a zero o
imposto de renda para títulos com prazo superior a 10 anos. O estudo propõe que o incentivo
tributário seja aplicado em função do prazo do título e não do tempo que o investidor retém o
título em carteira.
Para estimular o mercado secundário de títulos de longo prazo, sugere que a taxa de
juros dos títulos de longo prazo seja referenciada por índice de juros de mais longo prazo, pois
a taxa de juros de um dia não favorece a formação do mercado secundário. Recomenda que
seja permitida a realização de nova oferta de emissão ou série já existente, permitindo a
reabertura de emissões, de forma que títulos idênticos possam ser acrescidos a ela, sem a
necessidade de contratação de um novo agente fiduciário.
O estudo destaca, ainda, a importância das ações dos bancos públicos em parceria com
as instituições financeiras, para o êxito das medidas. Sugere que uma participação do BNDES,
em caráter minoritário, na emissão de debêntures incentivadas, poderia sinalizar ao investidor
a qualidade dos papeis, dada sua reconhecida capacidade analítica e de avaliação,
funcionando como um selo de qualidade. Além disso, sugere que o BNDES, em parceria com
as instituições financeiras privadas, buscasse soluções de mercado (crédito ou colocação no

24

O documento foi redigido por Claudio R. Frischtak, coordenado por Antonio Machado de Barros (ITB) e Pedro Luiz
Barreiros Passos (IEDI). O texto foi elaborado em parte com base nos seguintes trabalhos encomendados especificamente
para o projeto: “O Desafio de Credito Bancário de Longo Prazo no Brasil”, de João Roberto G. Teixeira; “Crédito Bancário
Privado de Longo Prazo”, de Ana Carla A. Costa; “Proposições para o Mercado de Títulos de Divida Privada”, de Ricardo P.
Câmara Leal; e “Mercado de Capitais e Financiamento de Longo Prazo”, de Carlos A. Rocca.
As conclusões e sugestões ao documento tem participação das seguintes instituições: CNI – Confederação Nacional da
Indústria; FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos; FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; IEDI –
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial; ITB – Instituto Talento Brasil; SECOVI – Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo. (IEDI, 2010).
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mercado de capitais, por exemplo) para potencializar os investimentos em infraestrutura e os
recursos disponíveis no banco. Outra referência apontada no estudo trata da ampliação da
participação dos bancos e financiadores privados em projetos de infraestrutura.
Aos bancos seria facultado criar títulos de infra-estrutura, que poderiam usufruir dos
mesmos incentivos que as LFs, inclusive a eliminação do compulsório para papéis
de duração superior a 10 anos, e redução e eventual isenção de imposto de renda
para aplicadores em papéis longos. A capacidade dos bancos ampliarem
significativamente essas operações ficaria ainda na dependência de se criar um
mercado secundário de títulos (e créditos), dando liquidez a ambos, e possibilitando
– no caso dos bancos – reduzir o consumo de capital. (ITB/IEDI, 2010, p. 25).

Em relação à emissão de debêntures de projeto (projetc bonds), o estudo sugere que
seja ampliado o uso de estruturas que limitem a necessidade de garantias corporativas, como
os seguros de performance, equity support agreements25, e seguros de completion26 durante a
fase de construção, e outros instrumentos semelhantes. Conforme disposto no estudo, os
títulos de projeto (project bonds), teriam caráter complementar ao crédito bancário, e “seriam
emitidos diretamente pela empresa dona do projeto, com lastro no seu fluxo de caixa (e
seguros de performance ou instrumento com o mesmo efeito), em que o risco do projeto seria
repassado ao tomador do papel e refletidos no seu rendimento”. (ITB/IEDI, 2010, p. 26).
Embora as propostas apresentadas pelo estudo ITB/IEDI não tenham sido
integralmente acolhidas pela Lei 12.431/2011, grande parte das sugestões ali expostas
encontram receptividade nos dispositivos da lei.
A isenção de imposto de renda para os investidores não residentes, sobre os
rendimentos – juros e ganhos de capital – provenientes de títulos ou valores mobiliários,
emitidos por pessoa jurídica não financeira, e com prazo médio ponderado superior a 4 anos,
prevista na lei, veio acompanhada da exigência de aplicação dos recursos captados em
projetos de investimento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Comparando-se à medida sugerida pelo estudo ITB/IEDI, que propôs a isenção tributária para
títulos emitidos com prazo superior a 10 anos, observam-se mudanças pontuais nas medidas
sugeridas.
Para os investidores residentes ou domiciliados no país, a lei trouxe uma diferenciação
do imposto de renda incidente sobre pessoas físicas e jurídicas, isentando a primeira e
reduzindo a alíquota da segunda, para os investimentos em debêntures emitidas com prazo
médio ponderado de 4 anos.

25

Uma estrutura de suporte por parte dos acionistas acionada quando certos compromissos não são atingidos. Pode ser
entendida como uma garantia parcial ou contingente. (ITB/IEDI, 2010, p. 26)
26
Seguro para conclusão da obra durante a fase de construção, quando não há ainda geração de caixa. (ITB/IEDI, 2010, p.
26)
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A lei também trouxe a exigência para que os títulos sejam remunerados por taxa de
juros pré-fixada, vinculada a índice de preço ou à Taxa Referencial – TR, e eliminou alguns
entraves legais e tributários que afetavam o mercado secundário de debêntures, como a
bitributação dos rendimentos periódicos.
A exigência de que o título de debênture seja prefixado ou indexado a índice de preço
tem o objetivo de trazer liquidez às debêntures de infraestrutura, contrapondo o que é
observado no mercado de emissão de debêntures convencionais, onde os títulos têm baixa
liquidez e são, em sua maior parte, pós-fixados, atrelado à taxa DI.
Para a Anbima (2011, p. 4)27, os principais inibidores do mercado de renda fixa, fora a
elevada taxa de juros, são “o risco de crédito e de liquidez e a extensiva indexação ao CDI,
que se por um lado mitiga o risco de juros, por outro ajuda a inibir o desenvolvimento de um
mercado secundário”.
A importância da liquidez é enfatizada pelos agentes de mercado em geral, o que
varia, entre os grupos é o porquê dessa ênfase. Há a visão de que a liquidez é necessária para
atrair novos tipos de investidores, que gostam de contar com uma possibilidade de se desfazer
do papel antes do vencimento. Outro ponto levantado é de que a liquidez dá transparência ao
preço dos ativos, ou, ainda, possibilita a arbitragem e ganhos de capital na negociação do
título no mercado secundário. (ANBIMA, 2011)28.
A importância do desenvolvimento de um mercado secundário de negociação dos
títulos de debêntures incentivas é destacada na exposição de motivos apresentada junto à
medida provisória nº 517/2010, convertida na lei 12.431/2011. A exposição de motivos
destaca que “tão importante quanto a atratividade do mercado primário (...) é a factibilidade
de eventual venda dos títulos adquiridos no mercado secundário, ou mesmo a possibilidade de
acompanhamento da precificação de tais títulos”. (BRASIL, 2010).
Outras propostas do estudo ITB/IEDI para estimular o financiamento privado de longo
prazo da infraestrutura, não foram totalmente acolhidas. O estudo faz referência a um título de
infraestrutura que poderia ser criado pelos bancos. Em relação à emissão de títulos de projeto
(projetc bonds) emitidos pela própria empresa para captação de recursos para o financiamento
direto de um projeto, o estudo indica a necessidade de ampliação do uso de instrumentos de
seguro ou garantia para viabilizar a emissão desses títulos e prevê que a participação desses
títulos no financiamento aos projetos seria complementar ao crédito bancário.

27
28

Novo Mercado de Renda Fixa. Documento acessado via solicitação de e-sic ao Ministério da Economia.
Ibidem.
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Comparando a proposta apresentada no estudo ITB/IEDI com as debêntures de
infraestrutura, destacam-se as sugestões do estudo para a ampliação do uso de seguros de
performance, equity support agreements29, e seguros de completion30 durante a fase de
construção, e outros instrumentos semelhantes. O financiamento via emissão debêntures, sem
instrumentos de garantia ou seguro para minimizar os riscos do adquirente do título quanto à
sua remuneração e amortização, requer que o projeto esteja operacional, gerando fluxo de
caixa, o que limita o uso desse instrumento financeiro nas fases iniciais, de construção do
projeto ou de implementação de um projeto greenfield, pelos riscos elevados do projeto
nessas fases. A fase mais arriscada do projeto é também o momento em que o maior volume
de capital é requerido, para a implementação dos investimentos. A ausência de estruturas de
financiamento que suportem os investimentos durante as fases mais arriscadas dos projetos
podem limitar os investimentos em infraestrutura, isso porque os investidores podem não
desejar comprometer grande volume de capital próprio para um investimento em um projeto
de longo prazo, ilíquido, sendo importante a participação do financiamento público ou de
instrumentos que estimulem o financiamento privado também nesse momento.

5.3 Arenas e atores na construção da política
O processo de elaboração da política foi internalizado nas estruturas do governo
federal. A participação dos ministérios, autarquias e da sociedade civil ocorreu via grupos de
trabalho ou reuniões e discussões internas às estruturas do poder executivo federal.
Conforme Carvalho (2015), o processo de produção da política depende tanto da
capacidade do Estado em propor políticas que possam ser postas em prática, quanto da
estratégia dos atores dentro e fora do Estado e dos instrumentos de política. Na vertente
histórica neoinstitucionalista, tem-se “os atores e as instituições políticas (polity) como
essenciais para a compreensão do processo político (politics), bem como para o desenho e a
conformação das políticas públicas (policies)”. (CARVALHO, 2015, p. 53).
O Estado é fundamental nos processos políticos e sociais, afetando-os por meio de
suas políticas e de seu relacionamento com os grupos sociais. “Sendo assim, para a melhor
compreensão da política pública, é importante mapear as redes mais ou menos estruturadas e

29

Uma estrutura de suporte por parte dos acionistas acionada quando certos compromissos não são atingidos. Pode ser
entendida como uma garantia parcial ou contingente. (ITB/IEDI, 2010, p. 26)
30 Seguro para conclusão da obra durante a fase de construção, quando não há ainda geração de caixa. (ITB/IEDI, 2010, p.
26)
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hierarquizadas de relações entre o Estado e a sociedade civil que configuram o acesso
diferenciado ao poder”. (CARVALHO, 2015, p. 55).
Diante a importância dos atores e instituições para a compreensão do processo político
e para o desenho da política, pretende-se, nesta seção, mapear as redes de relações entre o
Estado e sociedade civil, que tiveram parte no processo de produção da política que resultou
na criação das debêntures de infraestrutura.
De acordo com Graner (2018), as discussões para a criação do instrumento das
debêntures incentivadas de infraestrutura ocorreram no ambiente do Grupo de Trabalho de
Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo31 (GTMK).
O GTMK teve sua primeira versão em 2003, criado pela Portaria Interministerial nº
210/2003, do Ministério da Fazenda, da Previdência Social e do Planejamento. Os ministérios
que criaram o GTMK faziam parte da composição do grupo juntamente com a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e o Banco
Central. O grupo contava, ainda, com a participação de representantes de entidades públicas
ou privadas, como ANBIMA, CNSeg, Febraban, Abrapp, B3 e AMEC, e tinha como objetivo
discutir e propor medidas para o estímulo ao crescimento da poupança de longo prazo, da
intermediação financeira, da eficiência do investimento privado e da redução do custo do
capital no Brasil, além de propor o aperfeiçoamento dos marcos de regulamentação e de
fiscalização dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar, ações e demais.
Além do GTMK, o tema financiamento de longo prazo foi objeto de discussão pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES32, um colegiado composto por
representantes da sociedade civil.
Em Ata da 31ª Reunião Ordinária do Pleno, realizada em agosto de 2009, o
Conselheiro Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias
de Base - ABDIB, fala sobre a infraestrutura brasileira, destacando-a como elemento central
para o desenvolvimento econômico e social do país, e sobre o financiamento da expansão da

31

Integravam o grupo, além do secretário de Política Econômica, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo
Appy; os secretários do Tesouro Nacional, Joaquim Levy; de Previdência Complementar do Ministério da Previdência,
Adacir Reis; e de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Demian Fiocca. Participam também os presidentes
da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os diretores do Banco Central de
Política Monetária, de Assuntos Internacionais e de Normas, e o chefe da assessoria econômica do Ministério do
Planejamento, José Carlos Rocha Miranda. (AGÊNCIA ESTADO, 2003).
32 O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) é um colegiado composto por representantes da sociedade
civil, criado em 2003, pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e atualmente previsto na Lei 13.502, de 1º de novembro de
2017. Seu trabalho é regido pelo Decreto nº 8.887, de 24 de outubro de 2016, e consiste no aconselhamento direto ao
presidente da República, por meio de recomendações que podem ser transformadas em novas políticas públicas ou contribuir
para o aperfeiçoamento de políticas já existentes. Os grupos de trabalho (GT) do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES) são instâncias de debate onde se originam as principais deliberações dos conselheiros, que são apresentadas
ao presidente da República na forma de recomendações. (CDES, 2019).
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infraestrutura, tema que foi colocado em ordem de prioridade no Grupo de Trabalho
Infraestrutura para o Desenvolvimento33, da CDES, em 2009.
Em debate sobre o tema financiamento para a infraestrutura, no GT Infraestrutura para
o Desenvolvimento34, em setembro de 2009, Rubens Sardenberg, economista-chefe da
Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) destacou a carência de funding de longo prazo
e a necessidade de desenvolver o mercado secundário de títulos, principalmente os privados,
para gerar mais liquidez e possibilitar a precificação dos títulos de forma mais transparente.
(CDES, 2009).
A importância do desenvolvimento do mercado secundário de títulos e valores
mobiliários, principalmente os privados, também aparece na fala do Conselheiro Jorge Gerdau
Johannpeter, que ressalta que o desenvolvimento desse mercado incentivaria investimentos de
mais longo prazo. (CDES, 2009).
O Conselheiro Sérgio Rosa, Presidente da PREVI, sugeriu que as discussões sobre os
mecanismos de financiamento fossem segmentadas entre os diferentes setores, tendo em vista
a especificidade de cada um.
Por fim, o Coordenador, Conselheiro Paulo Godoy, definiu como pontos de consenso
da reunião, o desenvolvimento do mercado secundário de títulos e a necessidade de segmentar
as discussões sobre o financiamento da infraestrutura por setores, considerando as
especificidades de cada um.
Em 2010, o GT Infraestrutura para o Desenvolvimento, criou o Subgrupo
Financiamento de Longo Prazo, com o objetivo de “elaborar propostas de mecanismos de
financiamento de longo prazo para sustentar o crédito no novo ciclo de desenvolvimento da
economia brasileira”, tendo como coordenador o Conselheiro Paulo Godoy. (CDES, 2010, p.
15).
Em reunião do Subgrupo, em setembro de 2010, o Diretor de Planejamento do
BNDES falou da importância de criarem-se mecanismos de mercado para o financiamento de
longo prazo, destacando a insuficiência de recursos do banco para atender ao crescimento da
demanda por investimentos, e apontou que estavam em curso debates com o Ministério da
Fazenda, ANDIMA, Febraban, Bolsa de Valores, Abrapp, Fenaseg, CVM, bancos públicos e
33

O GT Agenda da Infraestrutura para o Desenvolvimento foi criado em 2006, no âmbito do CDES. Esse GT acompanhou
todas as iniciativas do PAC e interagiu com diversos temas afetos ao desenvolvimento da infraestrutura, dentre eles o
fortalecimento do sistema de financiamento de longo prazo, como elemento essencial para se atingir um novo patamar de
investimento na infraestrutura. (CDES, 2011).
34 Participaram da reunião, como convidados, representantes das seguintes instituições: Banco Central do Brasil, Banco do
Brasil, Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Ministério da
Fazenda, Associação Nacional dos Coletivos de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.
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outras instituições, com o objetivo de gerar alternativas de funding privado de longo prazo.
(CDES, 2010).
O Conselheiro Marcelo Giufrida sugeriu a isenção tributária para papéis de renda fixa
para os investidores estrangeiros, entre outras medidas.
O Conselheiro Marcelo Giufrida afirmou que o grande desafio é financiar as
necessidades de crédito no curto prazo, ou seja em 2011 e 2012 sem mudar. Neste
sentido, sugeriu: isenção tributária para papéis de renda fixa para aplicadores
estrangeiros; aperfeiçoar a secutirização dos ativos dos bancos públicos, de forma a
liberar recursos para expandir financiamento. Para o médio prazo, Giufruda
defendeu a reformulação do mercado de renda fixa, de forma a assegurar retornos
superiores às aplicações de curto prazo; a criação de canais para fluir a liquidez
disponível no mercado, reduzindo o custo efetivo dos empréstimos para as empresas
tomadoras. (CDES, 2010, p. 32).

Torres Filho e Macahyba (2012) relatam o distanciamento, nos debates, de dois atores
importantes para o desenvolvimento do mercado de títulos corporativos de longo prazo. Os
primeiros são os fundos de pensão, que, em outros países, particularmente na América Latina,
têm uma participação importante nesse mercado, não sendo esse comportamento muito visível
no Brasil. Os outros atores são os assets independentes, que, de uma forma geral,
demonstraram desconhecimento das medidas que vinham sendo adotadas pelo governo, de
estímulo às emissões de títulos corporativos de longo prazo.
Em agosto de 2010, o CDES iniciou uma parceria estratégica com o BNDES para
debater temas relevantes e de interesse comum das duas instituições tendo por finalidade gerar
propostas e recomendações para o Governo. Um dos temas definidos para o início da parceria
foi a “necessidade de ampliação do financiamento de longo prazo, com ênfase na expansão do
crédito privado”, havendo previsão de debate com o setor público e privado, e diálogo com o
Ministério da Fazenda. (CDES, 2010, p. 54).

5.4 A política resultante e a percepção dos agentes
Na sequência das discussões realizadas pelos diversos grupos de trabalho, o governo
anunciou um pacote de medidas de estímulo ao crédito de longo prazo, em 15/12/2010, que
foi em seguida, em 30/12/2010, convertido na Medida Provisória 517/2010, e, em
24/06/2011, na Lei nº 12.431/2011.
O conteúdo dos dispositivos da lei que tratam do benefício fiscal concedido para as
debêntures de infraestrutura não se modificou desde o anúncio até a publicação da Lei nº
12.431/2011.
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Destacam-se os seguintes itens do anúncio, que se referem especificamente aos
incentivos concedidos às debêntures:
Alíquota zero do Imposto de Renda para pessoas físicas e para investidores
estrangeiros e 15% para pessoas jurídicas, sobre os rendimentos de debêntures
voltadas para projetos de infraestrutura. Essas debêntures devem ser emitidas por
Sociedade de Propósito Específico (SPE) com “duration” de no mínimo 4 anos e
com emissão total limitada ao valor do projeto de infraestrutura, aprovado pelo
Governo Federal.
Alíquota zero de IR sobre rendimentos de títulos privados de longo prazo,
adquiridos por não residentes, desde que atendam às seguintes condições: emitidos
por empresa não financeira com “duration” de no mínimo 4 anos (prazo total em
torno de 6 anos), sem opção de recompra nos dois primeiros anos; rendimento por
taxa fixa ou índice de preço; pagamento de cupom com prazo mínimo de 180 dias e
emissão por meio de oferta pública (CVM) vinculada a projeto de investimento.
(OTONI, 2010, p. D1).

Comparando-se aos dispositivos da lei, tem-se a redução da alíquota para beneficiário
residente ou domiciliado no exterior prevista no art. 1º da lei, incidente sobre os rendimentos
de títulos ou valores mobiliários, objeto de distribuição pública, adquiridos de pessoa jurídica
de direito privado não classificadas como instituição financeira, devendo os recursos captados
serem alocados em projetos de investimento ou de produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação.
O benefício concedido às pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
país, está disposta no art. 2º da lei. Nesse caso, para incidir o benefício, as debêntures devem
ser emitidas por Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída sob a forma de
sociedade por ações, e os recursos captados devem ser direcionados à implementação de
projetos de investimentos na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados prioritários na forma regulamentada pelo
poder executivo federal.
O benefício tributário teria seguindo um modelo adotado anteriormente, pelo governo
federal, para estimular o financiamento privado em outros setores da economia. A
metodologia de tributação por tipo de ativo foi adota pela primeira vez, em 2004, para
incentivar o financiamento imobiliário. Concedeu-se isenção de IR às pessoas físicas sobre os
rendimentos auferidos por letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e
letras de crédito imobiliário (LCI). Em 2009, o benefício da isenção do IR estendeu-se aos
rendimentos auferidos em fundos de investimentos imobiliários (FII), compostos por CRI,
LCI e letras hipotecárias (GTMK, 2011, p. 735). Esse movimento de isenção tributária, que
teria sido replicada ao instrumento das debêntures de infraestrutura, aparece na fala de alguns
entrevistados como uma forma de explicar o que teria motivado a isenção da pessoa física
35

Documento 2011-08-31 Nota GTMK FINAL. Documento acessado via solicitação de e-sic ao Ministério da Economia.
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para o pagamento de IR sobre os rendimentos auferidos pelos investimentos em debêntures de
infraestrutura.
(...) então já havia toda uma estrutura de desenvolvimento do mercado de capitais
que olhava sempre a isenção tributária, então a gente já tinha benefício para pessoa
física para compra de LCA, LCI, CRI, CRA, esse era o grande mote para o
desenvolvimento do mercado de capitais, atrair a pessoa física para esses
instrumentos de dívida (...) (Entrevistado 4).

A sugestão para que os recursos captados pela emissão das debêntures incentivadas
fossem aplicados em projetos de investimento em infraestrutura, conforme disposto na lei nº
12.431, teria partido da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – ABDIB
(2019)36:
(...) o governo federal considerou uma proposta da Abdib para atrair fontes privadas
de financiamento de longo prazo para a infraestrutura. A entidade sugeriu reduzir ou
zerar – dependendo dos casos – o ganho de capital proveniente de aplicação de
recursos em debêntures de empresas de infraestrutura. A lei foi aprovada,
promulgada e regulamentada em 2011 e, depois, expandida e aperfeiçoada em 2013.

A exigência de que os títulos sejam emitidos por SPEs surge como forma de garantir
que os recursos captados sejam mantidos apartados de outros projetos de uma mesma
empresa, ou seja, trata-se de uma debênture de projeto e não do emissor. Com isso, evita-se
que eventuais problemas no projeto para o qual a debênture foi emitida afete outros projetos
da empresa, ou o contrário, outro projeto da empresa afete o projeto para o qual a debênture
foi emitida. Esse entendimento pode ser identificado na fala de alguns entrevistados.
(...) a experiência que o governo tem, que a gente já tinha essa experiência que o
investidor ele se sente inseguro porque quando um outro projeto da empresa não vai
bem, ela acessa, o juiz manda acessar os recursos de outro projeto da empresa, é
assim que o judiciário decide. Emissor, você acessa o outro projeto seu e passa esse
dinheiro pro projeto que não está indo muito bem. Ora, o investidor, ele comprou o
título para financiar o projeto específico, então essa contaminação de projeto em
outros projetos, isso a gente queria apartar, isso a agente queria afastar então a gente
criou, inicialmente na MP 510 que gerou a lei 12431 a figura da SPE (...).
(Entrevistado 4).

Cabe ressaltar que esse dispositivo foi modificado, em 2012, durante um processo de
revisão da lei, possibilitando a emissão de debêntures de infraestrutura pelas holdings. A lei
prevê que os recursos devem ser aplicados em um projeto prioritário, previamente aprovado
pelo respectivo Ministério setorial, mas não exige que o recurso seja apartado dos demais
projetos da empresa. A fim de comprovar a destinação dos recursos captados pela emissão de
debêntures, as portarias ministeriais exigem que a empresa emissora preste contas ao
ministério sobre a destinação do recurso.
As medidas anunciadas pelo governo foram recebidas com “entusiasmo pelos agentes
econômicos, na medida em que promovia a eliminação de algumas “desvantagens
36
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competitivas” dos títulos privados frente aos públicos e corrigia um rol de imperfeições
regulatórias e tributárias que se constituíam em entraves relevantes ao pleno desenvolvimento
do mercado de dívida corporativa”. (TORRES e MACAHYBA, 2012, p. 7).
Em comentário às medidas anunciadas, Otávio Vieira, diretor de investimentos da
Safdié Gestão de Patrimônio, destacou que a emissão das debêntures de infraestrutura por
Sociedades de Propósito Específico – SPE davam maior segurança aos investidores que não
corriam o risco de investir em um título e ter o recurso desviado para outro fim.
(MONTEIRO, BELLOTTO E MANDL, 2010).
Na visão de Arturo Profili, sócio responsável pela área de finanças estruturadas da
Capitânia Asset, “as medidas de desoneração do governo tornam as debêntures mais
interessantes para dois grandes grupos de investidores que estavam praticamente fora desse
mercado: a pessoa física de alto poder aquisitivo e o investidor estrangeiro. Hoje, conta, esse
segmento é dominado por investidores institucionais, como fundos de pensão, instituições
financeiras e gestores de recursos”. Mas acreditava que, num primeiro momento, o investidor
estrangeiro quem seria atraído para a aplicação, por conta da maior disposição para transações
de longo prazo. Em sua opinião, o investidor pessoa física levaria um tempo maior para se
acostumar com esse tipo de investimento. (MONTEIRO, BELLOTTO E MANDL, 2010, p.
D2).
Para Sergio Cutolo, vice-presidente da Anbima, o pacote de medidas anunciadas era
amplo e tinha um foco no incentivo ao investimento de longo prazo. Sob seu ponto de vista, o
setor privado passaria a financiar os projetos de infraestrutura, restando ao BNDES um papel
complementar. (MONTEIRO, BELLOTTO E MANDL, 2010).
Para Profili, da Capitânia, a maior parte dos recursos captados viria dos investidores
estrangeiros com dinheiro aplicado em títulos públicos atrelados a índices de preços que
estavam para vencer. (MONTEIRO, BELLOTTO E MANDL, 2010).
Nos comentários ao anúncio, é feita remissão à importância da liquidez dos títulos
incentivados e das taxas de retorno para a atratividade desses títulos pelo mercado. Na visão
de Gustavo Mendonça, economista da Oren Investimentos, “muitas carteiras restringem a
aplicação em títulos privados por conta da liquidez reduzida desse mercado e pela percepção
elevada de risco”. Para André Cleto, sócio do escritório de aconselhamento financeiro Beta
Advisors, “O investidor só vai para ativos de menor liquidez se esses pagarem mais e se ele
souber que tem uma porta de saída quando desejar vender o papel”. (MONTEIRO,
BELLOTTO E MANDL, 2010, p. D2).
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Os mercados financeiro e empresarial tinham uma expectativa que esse instrumento
financeiro trouxesse maior densidade para o mercado, incorporando novos emissores e
investidores, “promovendo uma grande mudança em um ambiente no qual a maior parte dos
ativos era indexada à taxa de juros de curto prazo; tinha liquidez diária; não premiava
adequadamente o alongamento; e desfrutava de algum tipo de benefício fiscal”. (CNI, 2014,
p. 34). Esperava-se, no entanto, que os benefícios fiscais concedidos aos investidores que
adquirissem debêntures não ficassem sujeitos, estritamente, aos recursos direcionados aos
projetos de infraestrutura.
Após a publicação da lei, ficou pendente a regulamentação das condições para
aprovação dos projetos de investimento considerados prioritários, pelo poder executivo
federal, para que os títulos de debêntures incentivadas para infraestrutura pudessem começar a
ser emitidos.
Essa regulamentação veio com a publicação do Decreto nº 7.603/2011 37, de 9 de
novembro de 2011, e considerou prioritários os projetos de investimento em infraestrutura
direcionados, dentre outros, aos setores de logística e transporte, mobilidade urbana, energia,
telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação, aprovados pelos Ministérios
setoriais.
Para a elaboração do decreto, houve a participação dos diversos ministérios setoriais
atingidos pela lei, ou seja, que ficariam responsáveis por aprovar os projetos prioritários,
beneficiários do incentivo fiscal previsto na lei. Conforme captado na fala de um dos
entrevistados, que participou do processo de elaboração do decreto, durante sua elaboração,
alguns Ministérios se mostravam mais conscientes sobre a importância do instrumento, eram
mais participativos, enquanto outros eram menos engajados, menos participativos, o que
trouxe algumas dificuldades para a elaboração do texto final do decreto.
Alguns ministérios mais conscientes da importância do instrumento pra eles, então,
sempre teve transportes, MME, enfim, alguns ministérios que corriam atrás, viam
importância (...) Acho que entenderam o instrumento. Agora outros tantos, até
portaria pra sair foi um parto... cidades... é, enfim... e foi essa luta. A partir de então,
toda mudança de decreto a gente não passava mais... a gente começou a fazer por
parte da Fazenda mesmo. Obviamente ouvindo os setoriais. (entrevistado 3)

37

O Decreto nº 7.603/2011 foi revogado pelo Decreto nº 8.874/2016, de outubro de 2016, que regulamentou o dispositivo do
§1º-A e 1º-B, do art. 2º, da Lei nº 12.431/201. Os respectivos parágrafos foram incluídos pelas leis nº 12.844/2013 e nº
12.715/2012.
O Decreto prevê que os projetos deverão ser implementados e geridos pelas seguintes pessoas jurídicas, as quais deverão ser
constituídas sob a forma de sociedade por ações: concessionária, permissionária, autorizatária, arrendatária, ou SPE (que já
estavam previstas no Decreto nº 7.603/2011). Ou seja, estendeu-se a possibilidade de emissão de debêntures incentivadas por
esses outros entes, além das SPE, embora seja necessário que o recurso seja destinado e gerido pelo projeto específico,
aprovado pelo Ministério setorial.
Além disso, o Decreto nº 8.874/2016, considerou prioritários os projetos que integram o Programa de Parcerias de
Investimentos – PPI ou o programa que venha a sucedê-lo.
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Publicado o decreto que regulamentou a lei, ficou pendente a edição de portaria pelos
respectivos Ministérios setoriais, disciplinando os requisitos mínimos para a aprovação do
projeto e a forma de acompanhamento de sua implementação.
De acordo com Torres e Macahyba (2012, p. 59), “A escolha dos ministérios setoriais
como porta de entrada para aprovação de projetos a serem beneficiados pela isenção do
imposto de renda seguiu um caminho semelhante ao que já vinha sendo utilizado pelo
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo”.
Fazendo uma breve análise do processo de criação da política, destaca-se, na fala de
membros do GT Infraestrutura, da CDES, o apontamento pela necessidade de segmentar as
discussões sobre o financiamento da infraestrutura por setores, considerando a especificidade
de cada um. Essa sugestão, no entanto, parece não ter sido considerada para a definição das
características das debêntures de infraestrutura, mas, pelo contrário, além de não considerar a
heterogeneidade do setor de infraestrutura, o benefício tributário concedido sobre as
debêntures de infraestrutura seguiu modelo adotado anteriormente pelo governo federal, para
estimular o financiamento do setor imobiliário, sem considerar diferenças e os riscos de
investimento no setor imobiliário e no setor de infraestrutura.

5.5 Implementação da política
De acordo com Carvalho (2015, p. 56), “a efetividade das políticas públicas propostas
dependerá das estratégias dos atores dentro e fora do Estado, além do processo de formação
de suas instituições, que define em grande parte a existência ou ausência de certos
“instrumentos da política” para a execução das ações”.
Para essa análise, toma-se como ponto de partida os dispositivos da lei nº 12.431/2011,
que prevê a incidência de benefício tributário sobre os rendimentos auferidos por pessoa física
ou jurídica, decorrente de títulos de debêntures emitidas para o financiamento de projetos de
investimento na área de infraestrutura, considerado como prioritários na forma regulamentada
pelo Poder Executivo federal. Ou seja, para que o benefício pudesse incidir sobre o título de
debênture, era necessária, ainda, a publicação de decreto regulamentador. Essa
regulamentação foi realizada pelo Decreto nº 7.603/2011, que relacionou os setores que
poderiam ter projetos de investimento beneficiados pela lei, e referenciou a necessidade de
aprovação dos projetos pelos respectivos ministérios setoriais.
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A primeira portaria ministerial, para aprovação de projeto prioritário, para a incidência
do benefício fiscal, foi publicada pela Secretaria de Aviação Civil, seguida da portaria do
Ministério dos Transportes, ambas publicadas em janeiro de 2012. Em seguida, outros
Ministérios começaram a publicar portarias. Em fevereiro de 2012, o Ministério da Integração
Nacional publicou portaria relativa aos projetos dos setores de logística e transporte,
mobilidade urbana, semiurbana, saneamento básico e irrigação no âmbito daquele Ministério.
Em março, o Ministério de Minas e Energia publicou portaria relativa aos projetos de
transporte de gás natural, outorgados sob o regime de concessão.
O que se observa das portarias, é que ao publicá-las, o Ministério setorial não trata de
todas as atividades afetas à sua área de competência, mas publica portarias distintas, em
momentos distintos, para tratar das diferentes atividades abrangidas pelo Ministério. Toma-se
como exemplo, o Ministério de Minas e Energia (MME), que publicou a primeira portaria em
2012 para tratar da aprovação de projetos prioritários para transporte de gás natural; em 2013,
publicou portaria relativa à geração de energia elétrica; em 2016, para distribuição de energia
elétrica, e outra portaria para transmissão e geração de energia elétrica. Algumas dessas
portarias sofreram revisões ao longo dos anos, sendo revogadas pelas respectivas portarias
revisoras.
Após a publicação das primeiras portarias, no início de 2012, teve-se a aprovação do
primeiro projeto prioritário, o projeto da concessionária Rodovia do Tietê, que, no entanto,
não teve sucesso na emissão de debênture de infraestrutura.
O projeto da Rodovias do Tietê previa a captação de recursos, em parte, para o
pagamento de notas promissórias emitidas pela companhia, o que gerou dúvidas no mercado.
Enquanto parte do mercado entendia que a companhia não poderia utilizar essas emissões
para o pagamento de dívidas, devendo aplicar os recursos captados no mercado
exclusivamente para projetos de investimento, a interpretação da lei possibilitava outro
entendimento. “No artigo segundo, a norma diz que a alíquota zero do IR é válida para títulos
emitidos por sociedade de propósito específico (SPE) constituída para implementar projetos
de investimento na área de infraestrutura – o que enquadraria a companhia”. (PINHEIRO,
2012, p. C1).
A dúvida gerada quanto à possibilidade da empresa utilizar os recursos captados para
o pagamento de compromissos assumidos antes da emissão, foi apontada no mercado como
uma das razões para o fracasso na emissão pela Rodovias do Tietê. (Pinheiro, 2012)
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Após as polêmicas que cercaram o processo de emissão de debêntures pela Rodovias
Tietê, o governo preparou uma série de ajustes na Lei 12.431, a fim de esclarecer pontos que
geraram divergências no mercado, destravando o instrumento.
Os Institutos IEDI e Talento, que participaram do debate sobre o desenvolvimento do
mercado de títulos corporativos, retomaram as discussões sobre o tema, promovendo uma
avaliação das medidas adotadas em 2010, para identificar possíveis aprimoramentos ao
“processo de ampliação e aprofundamento do mercado de dívida corporativa de longo prazo”.
(TORRES FILHO e MACAHYBA, 2012, p. 7).
As alterações na Lei 12.431/2011 envolveram “diálogos entre o governo federal e o
setor privado desde a sua criação, em junho de 2011. As melhorias buscavam esclarecer
alguns aspectos da lei que suscitavam dúvidas, trazendo maior segurança aos emissores,
agentes de distribuição e investidores”. (WAJNBERG, 2014, p. 337).
Conforme captado na fala de alguns atores entrevistados, que participaram do processo
de revisão da lei, esse processo envolveu uma diversidade de atores do mercado financeiro,
como Anbima, Abrapp, bancos especializados em investidores não residentes, fundos
institucionais, dentre outros, bem como instituições públicas como BNDES, CVM, Casa
Civil, Ministérios setoriais, Ministério do Planejamento, cabendo ao Ministério da Fazenda a
coordenação desse processo. Por envolver uma diversidade de atores, muitas vezes com
posições divergentes entre si, o processo de revisão da lei demorou para ser concluído.
Quando envolve a discussão da lei 12.431, aí é sempre mais complexo porque você
tem que envolver todos os ministérios, muita gente participando (...) Acho que a
grande questão é assim, primeiro botar todo mundo na mesa. Ministérios, Ministério
do Planejamento, Ministério de Minas e Energia, Ministério dos Transportes, hoje
chamado Infraestrutura, BNDES, Anbima, e tal, demora um pouco pra conseguir
chegar a uma convergência (...) muitas vezes você tem visões divergentes entre
realmente entre esses players (...). (Entrevistado 1).

Quando questionados sobre a participação das empresas emissoras de debêntures
nessas reuniões de revisão da lei, alguns entrevistados indicam que a participação ocorreu via
Ministérios setoriais ou mediante convite de um emissor que teve sucesso na captação de
recursos, para falar sobre a emissão, possibilitando aos revisores da lei conhecer melhor o
caso.
A gente ouviu via Ministérios de Minas e Energia, então, o MME, os Ministérios
setoriais, eles dão feedback dos setores. (Entrevistado 4).
As vezes tem uma captação de sucesso a gente convidava eles vinham aqui pra falar
como foi todo o processo pra gente ver se tem alguma... muito nesse sentido de
tentar conhecer. (Entrevistado 3).

Como resultado do processo de revisão da lei, teve-se a publicação da Lei 12.715, de
2012, que trouxe alguns esclarecimentos às dúvidas suscitadas pelo mercado, após a
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publicação da lei 12.431, dando maior segurança aos emissores e investidores para a
utilização do instrumento das debêntures de infraestrutura.
Após a revisão da lei, passou a ser possível a emissão de debêntures de infraestrutura
pelas holdings controladoras dos projetos de infraestrutura, devendo os recursos captados
serem destinados a investimento em projeto de infraestrutura considerados prioritários na
forma regulamentada pelo Poder Executivo federal.
Conforme já abordado no capítulo 4, quando a debênture é emitida no projeto, as
expectativas quanto ao retorno financeiro dos investimentos depende da confiança em relação
ao projeto e à capacidade de geração de fluxo de caixa, o que tem relação com o marco
regulatório do setor, as condições de mercado, o histórico dos projetos de investimento
naquele setor e do empreendedor do projeto, e o estado atual das coisas. Instrumentos de
garantia e seguro podem ser utilizados nas emissões de títulos de projeto para dar uma maior
segurança aos adquirentes dos títulos, especialmente nas fases mais arriscadas dos projetos de
investimento.
Na emissão de títulos corporativos, os riscos não são limitados aos riscos do projeto,
mas da holding. Quando o nível de confiança na holding é elevado e as expectativas em
relação ao projeto são positivas, pode ser mais fácil emitir pela holding, que já tem uma
estrutura operacional que garante a remuneração para o financiamento dos novos
investimentos, além das holdings poderem oferecer garantias corporativas.
Outra alteração que decorre da revisão da lei se refere à manutenção do tratamento
tributário ao investidor do título, mesmo quando verificado o desenquadramento do projeto,
deixando claro que a penalização incide somente sobre o emissor e não sobre o investidor. A
revisão prevê, ainda, a possibilidade de alocação dos recursos para reembolso de gastos,
despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento.
Em 2013, a lei nº 12.844/2013, promoveu outras alterações na Lei 12.431/2011, como
a possibilidade de emissão das debêntures pelas concessionárias, permissionárias,
autorizatárias ou arrendatárias de serviços públicos, devendo o recurso captado ser aplicado
no projeto considerado prioritário na forma regulamentada pelo Poder Executivo federal.
Houve uma terceira alteração na lei 12.431, em 2014, pela lei 13.043/2014, que
prorrogou o prazo do benefício tributário para os títulos de debêntures de infraestrutura
emitidos até 31 de dezembro de 2030. A lei previa, inicialmente, que o prazo final de emissão
de títulos sob os quais incide o benefício era 31 de dezembro de 2015.
As discussões para o aperfeiçoamento do instrumento das debêntures incentivadas
para infraestrutura são recorrentes. Em 2018, o balanço de ações do Grupo de Trabalho sobre
91

Mercado de Capitais – GTMK reportou que alguns dos temas debatidos foram: a criação de
debêntures de infraestrutura com benefício tributário ao emissor; a ampliação de 24 para 60
meses das despesas passíveis de reembolso pela captação via debêntures de infraestrutura; e a
isenção do imposto de renda nas emissões de bonds (debêntures de infraestrutura) no exterior.
(GTMK, 2018).
Essas discussões recorrentes para o aperfeiçoamento da lei não são vistas como uma
possível falha no instrumento. Ao contrário, há um entendimento, que pôde ser capturado
durante as entrevistas, de que o instrumento das debêntures incentivadas está funcionando, o
que não quer dizer que não possa ser aperfeiçoado.
Um dos itens propostos que chama a atenção é a ampliação de 24 para 60 meses das
despesas passíveis de reembolso pelas debêntures de infraestrutura. A discussão para a
ampliação desse prazo dá a impressão de que está se pensando que o financiamento nas fases
iniciais de implementação do projeto de infraestrutura não serão cobertos pelo instrumento
das debêntures incentivadas, mas por outro instrumento de financiamento, sendo as
debêntures emitidas posteriormente para o refinanciamento da dívida contraída na fase inicial
do projeto.
Quanto à proposta para a concessão do benefício tributário ao emissor, de acordo com
as falas dos entrevistados, acredita-se que essa medida possa elevar as taxas juros pagas pelos
títulos, tornando o investimento mais atraente aos investidores institucionais (fundos de
pensão e seguradoras), que hoje têm baixa participação nesse mercado, por entenderem que à
taxa a qual os títulos são comercializados não vale a pena sua entrada.
O incentivo tributário concedido às pessoas físicas teve como resultado uma grande
participação desses investidores na aquisição de debêntures de infraestrutura. Por serem
isentos do IR, quando são lançadas as ofertas de debêntures no mercado, as pessoas físicas
têm aceitado taxas de remuneração sobre os títulos inferiores às taxas exigidas pelos
investidores institucionais. Acredita-se que a alteração proposta, de conceder o benefício
tributário ao emissor, possa corrigir a distorção da taxa de juros provocada pela isenção
tributária concedida para a pessoa física. Ressalva-se que não se fala em retirar a isenção
tributária da pessoa física, mas em dar duas alternativas ao emissor, uma, pela emissão de
títulos de debêntures com crédito tributário para o emissor e outra, pela emissão de títulos em
que o benefício recai sobre o investidor.
O que está se discutindo é que, por exemplo, é que o benefício que hoje tá com o
investidor, hoje o investidor tem isenção tributária, tem alíquota zero no imposto de
renda pra investimentos em debêntures de infraestrutura que invés de dar esse
benefício pro investidor você dá esse benefício diretamente pra empresa, então a
empresa quando ela emitir uma debênture que ela tenha um crédito tributário
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equivalente a um percentual dos rendimentos a serem pagos nesse instrumento que
ela emitir pra financiar projeto então o percentual acho que tipo 29% do que for
pago no rendimento poderia ser contabilizado como crédito tributário que ela
poderia usar para abater de pagamento de imposto, então essa alternativa de você
trazer o crédito tributário para a companhia emissora se espera que vá gerar taxas de
juros mais altas nessas emissões e aí isso vai servir para atrair investidores que hoje
não estão participando, como fundos de pensão, por exemplo, que entendem que as
taxas de juros dessas emissões não se justificam para a participação deles, que elas
estão distorcidas pela participação das pessoas físicas então essa é uma alteração que
está em discussão (...). (Entrevistado 1)

Há que destacar, no entanto, que a taxa de remuneração das debêntures não é o único
fator que afasta os investidores institucionais desse mercado. De acordo com Wajnberg e
Capistrano (2016), os fundos de pensão têm restrições para aquisição de debêntures de
infraestrutura emitidas por sociedade de ações de capital fechado 38; têm maior atratividade
por títulos públicos; as emissões de debêntures têm spreads reduzidos, influenciados pela
participação de investidores pessoa física, e ficam abaixo dos requisitos mínimos de
remuneração exigidos pelos fundos de pensão; e há falta de cultura e estrutura para análise e
investimento em operações de projetos de infraestrutura.
Em junho de 2019, o Presidente do Banco Central do Brasil informou sobre a extinção
do GTMK e o lançamento da Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK), que atuará no mesmo
campo de trabalho do GTMK. Conforme pronunciamento do Presidente do Banco Central, as
medidas debatidas pelo GTMK, em 2018, relativas às debêntures de infraestrutura
(apresentadas acima), dependerão de discussões no IMK para sua implementação, o que não
deve ocorrer no curto prazo. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019).

5.6 Resultados da Política
O instrumento das debêntures de infraestrutura começou a ser utilizado pelo mercado
em 2012, quando foram realizadas as primeiras emissões. Ao longo dos anos, as emissões
foram aumentando gradativamente, atingindo recorde em 2018 com a emissão de R$21,6
bilhões, conforme tabela 5, a seguir.

38

Além da restrição de investimento em renda fixa apenas em empresas de capital aberto, a Resolução CMN 3.792/2009
previa que as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) poderiam alocar até 15% dos recursos de cada plano
por elas administrado em debêntures de infraestrutura que possuíssem garantia de títulos públicos federais, sobre pelo menos
30% do principal. A Resolução CMN 3.792/2009 foi revogada pela Resolução 4.661/2018, que passou a prever o limite de
até 20%, dos recursos de cada plano, para a aquisição de debêntures de infraestrutura emitidas por sociedade por ações de
capital fechado. Para a aquisição de ativos de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital aberto, o limite de
investimento por cada plano, é de 80%.
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Tabela 5 - Emissão de debêntures incentivadas para infraestrutura, em milhões de reais
Ano

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Volume emitido 700,0
4.416,8
4.754,0
5.262,5
4.252,3
9.145,2
em R$ milhões
Fonte: Ministério da Economia. Boletim de Debêntures Incentivadas (agosto/2019).

2018

Total

21.607,0

50.137,8

Para Wajnberg e Capistrano (2016, p. 107), a criação da Lei 12.431/2011, juntamente
com estímulos criados pelo BNDES39, teve alguma efetividade para a viabilização das
debêntures de projetos no mercado doméstico. Para os autores “mesmo em cenário turbulento,
que contou com aumento nas taxas de juros (a partir de 2013), com incertezas políticas e
macroeconômicas e com o envolvimento de players importantes do setor na operação Lava
Jato, as emissões começaram a correr com relativa frequência”.
O aumento do volume de emissões das debêntures de infraestrutura acompanhou o
aumento no volume de debêntures totais (convencionais e de infraestrutura). Conforme
apresentado no capítulo 4, as emissões de debêntures totais tiveram um crescimento durante o
período de 2012 e 2018. Apesar da recessão econômica de 2015-2016, que provocou uma
redução no volume total de debêntures emitidas durante esses dois anos, em 2017 observa-se
a retomada do crescimento das emissões em volume superior ao emitido em 2014, antes da
recessão econômica. Entre 2017 e 2018, houve um crescimento significativo no volume de
emissões totais, assim como no volume total de emissões de debêntures de infraestrutura, isso
fez com que, a relação entre o volume total de debêntures emitidas e o volume de recursos
destinados para investimento em infraestrutura não sofresse grandes variações ao longo do
período de 2013 e 2018, com exceção dos anos de 2015 e 2016, quando houve redução no
percentual de recursos captados pela emissão de debêntures totais e destinados a investimento
em infraestrutura.
Ao recorrer à fala dos entrevistados, alguns deles indicam que a entrada do mercado
privado para participação do funding para o financiamento da infraestrutura, deve-se à
redução da taxa de juros da economia. À taxa de juros de 13% era muito difícil o mercado
privado entrar financiando porque o investimento não se pagava ao longo do tempo. À medida
que a curva de juros entra em um ciclo de queda, passa a ter um cenário propicio à entrada do
privado para o financiamento da infraestrutura.
Quando você está com uma taxa Selic a 16%, 14%, 17%, você não tem como se
financiar no mercado de capitais a 17, a 14, a 13%, porque o seu investimento não
39

Os principais incentivos criados pelo BNDES foram o compartilhamento de garantias e o cross-default de suas linhas de
financiamento com as debêntures, a flexibilização do índice de cobertura e a troca do sistema de amortização (de SAC para
Price). (WAJNBERG e CAPISTRANO, 2016, p. 107).

94

fica em pé. Você vai pagar 14, 13% para se financiar num investimento de
infraestrutura, ele não se paga ao longo do tempo esse investimento com juros de
14%. Sim, o BNDES entrou porque ele era a forma viável de se fazer o
financiamento de longo prazo de infraestrutura. Na medida em que as taxas de juros
caem em um primeiro momento, se tem um contexto, uma conjuntura
suficientemente preparada para entrada do privado. (Entrevistado 4).

Ao mesmo tempo em que se tinha elevadas taxas de juros na economia, tinha-se o
BNDES financiando grande parte ou quase a totalidade da necessidade de financiamento dos
investimentos em infraestrutura, a custos muito baixos. Mesmo após a criação da lei, essas
condições permaneceram. A taxa de juros da economia sofreu sucessivos aumentos a partir do
final de 2013, e manteve-se elevada até meados de 2017, quando iniciou um ciclo de queda.
Por outro lado, as taxas praticadas pelo BNDES mantiveram níveis muito baixos até 2018,
quando o banco iniciou um processo de aumento das taxas de juros, trazendo maior
competitividade ao financiamento concedido pelo banco.
(...) com um custo mais baixo, custo da TJPL, a participação das debêntures ficaram
limitadas a esse percentual de 12%. A companhia podia pegar dinheiro tanto no
BNDES, mais barato, podia pegar dinheiro na Caixa Econômica, especificamente
para o setor de saneamento (...). Então, efetivamente, as alternativas de custos mais
baixos, especialmente aquelas dos bancos públicos, reduziam o espaço máximo que
o financiamento privado poderia ocupar. (Entrevistado 1).

A redução das taxas de juros pode ter um efeito sobre o volume de emissão de
debêntures de infraestrutura, na medida em que esse instrumento financeiro é utilizado pelas
empresas para o financiamento de projetos de investimento e o reembolso de investimentos
realizados até 24 meses antes da emissão do título, e as empresas buscam fontes de
financiamento mais favoráveis à sua estrutura financeira, então, quando há uma redução no
custo de captação por uma fonte de financiamento disponível, as empresas podem optar por
essa fonte de financiamento. No entanto, um fator que chama a atenção, é que, no fim de
2016, o Ministério de Minas e Energia publicou portaria possibilitando a emissão de
debêntures para investimentos em projetos de distribuição e transmissão de energia. Até
então, só havia portaria do MME possibilitando a emissão de debêntures de infraestrutura
para projetos de geração de energia. O presente trabalho não avaliou o impacto regulatório ou
dos processos de concessão de novos projetos de investimento sobre o volume de emissão de
debêntures, assim, não se pode afirmar que o aumento do volume de emissões esteja
relacionado a alguma medida regulatória do setor de energia, mas acredita-se que a edição da
portaria que possibilita a emissão de debêntures para investimentos em projetos de
transmissão e distribuição de energia possa ter gerado efeitos sobre o volume de emissões,
dada a expressiva participação do setor elétrico no volume de emissões em 2017 e 2018, e das
emissões para o financiamento de investimento em projetos de transmissão, em específico.
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Analisando a participação das debêntures no funding para financiamento dos projetos
de infraestrutura, no Brasil, Wajnberg e Capistrano (2016) indicam que, em 2015, essa
participação foi de 9% (sendo de 2% em 2011, 3% em 2012, 6% em 2013, 7% em 2014),
conforme representado no gráfico 3, a seguir.
Gráfico 3 – Fonte de recursos para financiamento de projetos de infraestrutura, no Brasil
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Fonte: Wajnberg e Capistrano (2016, p. 119).40

De acordo com os dados apresentados no gráfico 3, observa-se que o aumento da
emissão de debêntures, durante o período analisado, não contribuiu para a redução da
participação do BNDES no funding para o financiamento da infraestrutura, até 2015.
O crescimento das debêntures não foi acompanhado de redução na participação do
financiamento direto do BNDES, ou seja, não serviu para desonerar os bancos
públicos no financiamento de projetos de infraestrutura, ainda que esta tenha sido
motivação central na edição da Lei 12.431. (WAJNBERG e CAPISTRANO, 2016,
p. 118).

A partir de 2016, houve uma redução no volume de desembolsos pelo BNDES para o
financiamento da infraestrutura. A redução do valor desembolsado pelo BNDES
acompanhada pelo aumento das emissões de debêntures de infraestrutura fez com que
houvesse um aumento na participação relativa das debêntures no financiamento do setor.
Em 2018 entrou em vigor a TLP, em substituição à TJLP, taxa de juros cobrada pelo
BNDES sobre os empréstimos concedidos pelo banco. Trata-se de uma taxa indexada às

40

Com base em BNDES Transparente, Relatórios de Análise do BNDES, agrupados por ano de contratação do
financiamento do BNDES.
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NTNBs, não mais subsidiada, como era a TJLP. De acordo com os entrevistados, essa
mudança na taxa de juros cobrada pelo BNDES busca trazer maior competitividade ao
mercado de financiamento de longo prazo.
Atualmente a ideia é a gente tentar trazer um desenho melhor para que o privado
concorra em condições mais igualitárias com o BNDES. A TLP, por exemplo, foi
uma mudança, a questão da TJLP/TLP, o BNDES já tem hoje taxas um pouco
maiores de funding que já traz um pouco mais de equilíbrio nesse mercado. A TLP,
a grosso modo, é a média das taxas de NTNB de 5 a 10 anos. Inflação da NTNB de
5 anos. Uma taxa mais de mercado, diferente da TJLP que era o CMN, a cada 3
meses que definia. (Entrevistado 3).

A conversão para a TLP deve ocorrer no prazo de 5 anos. Há uma regra de transição
para que essa conversão ocorra gradualmente durante esse prazo. Conforme indica um dos
entrevistados, após essa conversão, as debêntures devem se tornar mais competitivas, pois
sobre os empréstimos concedidos pelo BNDES, além da taxa de juros, há a cobrança de taxas
adicionais.
(...) a gente tem toda uma estrutura de custos fixos aqui que a gente tem, que a gente
coloca como custo do empréstimo, o próprio spread de crédito que é cobrado, custo
do capital regulatório, uma porção de custos que o banco cobra pra ser acrescido em
cima do custo das NTNBs, já as debêntures é só o spread de crédito mesmo, os
custos de capital regulatório, esse tipo de coisa, não estão claramente colocados nos
spreads cobrados pelos debenturistas. Então aí as debêntures tendem a ser mais
competitivas. (Entrevistado 1).

Pelo lado da oferta de debêntures de infraestrutura, observa-se uma concentração das
emissões em dois setores principais: energia e transportes. Até 2015, o setor de transportes era
o principal emissor, tendo sua menor participação naquele ano, quando respondeu por 57% do
volume de emissões totais. A partir de 2016, as emissões pelo setor elétrico começaram a
crescer gradativamente. Em 2018, que foi o ano de maior volume de emissões de debêntures
de infraestrutura, o setor elétrico foi responsável por quase 90% do total de emissões. Os
setores de telecomunicações e saneamento têm participação residual no volume de emissões,
conforme pode ser observado na tabela 6, a seguir.
Os maiores emissores de debêntures incentivadas para infraestrutura são os setores de
energia e transporte. Esses dois setores juntos foram responsáveis por 96,8% do volume total
emitido durante o período de 2012 a 2018. Durante esse período, o setor de energia teve uma
participação de 69,6% no volume total de emissões, enquanto o setor de transportes teve uma
participação de por 27,2%.
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Tabela 6 – Volume de emissão de debêntures de infraestrutura por setor
Setor de

Volume de emissões em R$ milhões

infraestrutura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Energia

25,0

1.720,8

1.504,0

1.903,5

3.004,3

7.408,9

19.346,3

34.912,8

Transporte

675,0

2.696,0

3.250,0

3.009,0

1.038,1

1.079,2

1.916,2

13.663,5

Telecomunicações

0,0

0,0

0,0

160,0

210,0

502,0

76,5

948,5

Saneamento

0,0

0,0

0,0

190,0

0,0

155,0

268,0

613,0

Total

700,0

4.416,8

4.754,0

5.262,5

4.252,3

9.145,2

21.607,0

50.137,8

Fonte: Boletim de debêntures incentivadas (janeiro/2019).

Além das diferenças de emissões entre os setores, há diferenças no volume de
emissões intra-setoriais. Os setores de energia, transporte, telecomunicações e saneamento
podem ser subdivididos de acordo com as características dos diferentes tipos de infraestrutura
disponibilizadas para a prestação de serviços públicos.
O setor de transportes compreende: rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos e portos.
O setor de energia pode ser subdividido em: transmissão, hidroelétricas, termelétrica, PCH,
gás canalizado, eólica, dutovias, petróleo, distribuição, geradora fotovoltaica, UTN. O setor
de saneamento compreende o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais.
Telecomunicações e radiodifusão. Mobilidade urbana.
Os projetos de investimento em infraestrutura são heterogêneos. Diferenciam-se entre
si pelo volume de recursos demandados para investimento, riscos do projeto, maturidade da
regulamentação setorial, ambiente de mercado, bem como pela estrutura de financiamento das
empresas, que tende a variar de acordo o setor em que estão inseridas.
O setor de saneamento básico, por exemplo, ainda tem uma grande participação do
setor público nos investimentos e na prestação dos serviços. Em 2014, 55% do total investido
no setor foi financiado pela Caixa Econômica Federal. O setor de telecomunicações, por outro
lado, tem uma participação mais representativa do setor privado. Em 2014, o setor público
financiou 18% dos investimentos totais em telecomunicações e a participação do capital
próprio para o financiamento aos investimentos nesse setor foi de 47%. No setor de elétrico, a
parcela financiada por recursos públicos correspondeu a 55% dos investimentos totais, em
2014. No setor de transportes, o investimento público é levemente dominante. O BNDES e a
CEF financiaram 46% dos investimentos totais do setor de transportes, em 2014, e a
contribuição direta dos governos correspondeu a 27% dos investimentos. A participação do
setor privado nos transportes varia entre os modais na medida em que o processo de
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concessões avança em cada área. Em ferrovias e portos, tornaram-se secundários; em
rodovias, os programas de concessões intensificaram a participação privada, porém a presença
do setor público ainda é marcante. Em aeroportos, espera-se um aumento na participação
privada após os processos de concessão de aeroportos. Em hidrovias, o pequeno investimento
tem origem no governo federal.
A heterogeneidade do setor de infraestrutura e das estruturas de financiamento, de
acordo com o tipo de infraestrutura provida para a prestação do serviço, a maturidade
regulatória e a participação do setor privado na prestação dos serviços e nos investimentos,
implicam em diferenciação na participação dos setores na emissão de debêntures de
infraestrutura.
Em relação à demanda pelos títulos de debêntures de infraestrutura emitidos, observase uma participação significativa dos investidores pessoa física dentre os principais
investidores no título, de acordo com os dados do Boletim de Debêntures Incentivadas, do
Ministério da Economia, de agosto de 2019, apresentados na tabela 7, a seguir.
Tabela 7 – Distribuição das debêntures de infraestrutura emitidas, por Instrução CVM 400 ou 476
Investidor

ICVM 400

ICVM 476

ICVM 400 e 476

Pessoas físicas

63,4%

22,7%

32,8%

Clubes de investimento

0,2%

0,7%

0,6%

Fundos de investimento

9,2%

24,1%

20,4%

Entidades de previdência privada

2,5%

0,1%

0,7%

Cia´s seguradoras

0,0%

0,1%

0,1%

Investidores estrangeiros

1,2%

7,0%

5,6%

4,4%

9,0%

7,9%

7,0%

19,7%

16,5%

10,0%

13,5%

12,6%

0,9%

0,8%

0,8%

0,8%

1,5%

1,3%

0,3%

0,1%

0,2%

0,1%

0,6%

0,5%

100%

100%

100%

Instituições intermediárias participantes
do consórcio de distribuição
Instituições financeiras ligadas às Cia´s
e/ou participantes do consórcio
Demais instituições financeiras
Demais pessoas jurídicas ligadas a Cia´s
e/ou participantes do consórcio
Demais pessoas jurídicas
Sócios, administradores,
ligados à emissora
Outros investidores
Total

empregados

Fonte: Boletim de debêntures incentivadas (agosto/2019)

De acordo com os dados apresentados na tabela 7, a participação dos investidores
pessoas físicas, dentre as debêntures distribuídas pelas Instruções CVM 400 e 476, foi de
32,8%, seguido pelas instituições intermediárias ligadas à oferta (instituições financeiras
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ligadas à emissora e/ou participantes do consórcio somadas às instituições intermediárias
participantes do consórcio de distribuição) tiveram uma participação de 24,4%, fundos de
investimento, 20,4%, demais instituições financeiras, 12,6%, e investidores estrangeiros,
5,6%. Os demais investidores como fundos de previdência, companhias seguradoras e outros
investidores tiveram participação pouco representativa nos investimentos em debêntures de
infraestrutura.
A participação das pessoas físicas é mais concentrada quando as distribuições são
realizadas pela Instrução CVM 400, chegando a 63,4%. Quando as distribuições são
realizadas pela Instrução CVM 476, a participação das pessoas físicas reduz para 22,7%. As
entidades de previdência privada e as companhias seguradoras, por outro lado, têm uma
participação ínfima nessas aquisições de debêntures incentivadas.
Comparando ao cenário internacional (continentes europeu e norte americano)41,
durante o período de 2011 a 2015, a participação das instituições no mercado de debêntures
de projeto tem uma configuração diferente da apresentada no Brasil. Internacionalmente, há
uma elevada participação institucional, na aquisição de debêntures de projetos, especialmente
de seguradoras, seguidas de gestores de recursos (asset managers), fundos de pensão, e uma
baixa participação dos investidores de alta renda e varejo, diferente do Brasil, onde os
principais investidores são pessoas físicas, em especial de alta renda, e os bancos (incluindo o
BNDES). (Wajnberg e Capistrano, 2016).
Ressaltam-se as diferenças entre os instrumentos para financiamento da infraestrutura
internacionalmente e no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, foram implementados
instrumentos de garantia para melhorar o risco de crédito das emissões de títulos de projeto
(projetc bonds). No Brasil, conforme já exposto, o instrumento das debêntures de
infraestrutura foi investido de benefício tributário que atingiu, principalmente, os investidores
41

Na Europa e nos Estados Unidos, foram implementados instrumentos de garantia para melhorar o risco de crédito das
emissões de projetc bonds. Nos Estados Unidos, os instrumentos de credit enhancement, via garantias a créditos de terceiros
ou linhas de crédito suplementar, não podem exceder 33% dos custos do projeto. As modalidades de empréstimos garantidos
diretos e garantias de terceiros são financiados ou garantidos em 49% dos custos elegíveis.
No Reino Unido, há garantias para “diferentes tipos de estrutura financeira, incluindo cartas de contingente de crédito e
garantias propriamente dita, e cobrem o pagamento da totalidade dos juros e amortização de dívidas”. (Wajnberg e
Capistrano, 2016, p. 140)
Na Europa, o EIB’s Project Bond Initiative prevê mecanismos de credit enhancement limitado a 20% da dívida subordinada,
não podendo exceder duzentos milhões de euros. O Banco de Investimento Europeu (EIB) pode prover crédito subordinado,
como parte da estrutura do capital do projeto (modalidade funded), ou cartas de crédito contingente (modalidade unfunded),
que provê uma liquidez adicional ao projeto em momentos de estresse, reduzindo o risco de crédito, ou, em uma situação de
defaut, reduz as perdas incorridas pelos credores sênior.
No caso do Brasil, há uma iniciativa do BNDES para o compartilhamento de garantias oferecidas por seus beneficiários nos
financiamentos de longo prazo com os debenturistas. A medida adotada pelo BNDES “modifica o perfil de risco dos títulos
emitidos, porém os pagamentos das obrigações das dívidas do projeto ainda são atrelados à capacidade de geração de caixa
do projeto”. (...) “Em 2015, o BNDES disponibilizou uma linha de crédito para suporte à liquidez para até dois anos de juros
de debêntures que tenham sido emitidas por projetos apoiados pelo banco”, para ser utilizado no caso de indisponibilidade
temporária de liquidez para o pagamento de juros desses títulos. (Wajnberg e Capistrano, 2016, p. 144-145).
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pessoas físicas, mas não trouxe benefícios para os investidores institucionais (fundos de
pensão e seguradoras).
Para Wajnberg e Capistrano (2016), a baixa diversificação na base de investidores é
um dos desafios para o desenvolvimento do mercado de debêntures de projeto. Uma
participação mais relevante dos investidores institucionais, como fundos de pensão,
seguradoras e gestores de recursos, é vista como uma possibilidade para a emissão de
debêntures com prazos maiores, mais compatíveis com o perfil dos projetos de infraestrutura.
A importância do desenvolvimento de uma base de investidores diversificada é
indicada como essencial para o desenvolvimento do mercado de capitais, em documento
elaborado pelo GTMK, em 2011.
Perseguir uma diversificada e ampla base de detentores de títulos públicos e
privados é essencial para o desenvolvimento do mercado de renda fixa brasileiro.
Uma base de investidores diversificada, em termos de preferência ao risco e prazo
de investimento, estimula não só as emissões primárias como também sua liquidez.
Esta também minimiza, em cenários econômicos adversos, o efeito manada e
permite assim uma melhor administração das dívidas pública e privada (Nota
GTMK FINAL, 2011, p. 4)42.

A diversificação dessa base de investidores, no entanto, pode encontrar limites na
capacidade de análise dos projetos, pelos investidores. A heterogeneidade dos projetos de
investimento em infraestrutura, os riscos e a incerteza quanto à capacidade do tomador de
empréstimo auferir receitas para cumprir os compromissos financeiros assumidos, requer que
os adquirentes de títulos de debêntures de infraestrutura tenham uma capacidade elevada de
análise dos projetos de investimento. O desenvolvimento dessa capacidade de análise tem
custos elevados, podendo restringir os participantes interessados em adquirir títulos de
debêntures de infraestrutura.

5.7 Perspectivas de futuro
O volume de emissões de debêntures de infraestrutura tem aumentado ano a ano,
desde a criação desse instrumento financeiro (com exceção do ano de 2016, que apresentou
leva queda no volume de emissões, comparado a 2015). O ano de 2018, em particular, foi
marcado por um crescimento substancial no volume de emissões. Foram emitidos R$21,6
bilhões em debêntures de infraestrutura. As emissões nesse ano corresponderam ao dobro das
emissões do ano anterior, que já tinha sido o ano com maior volume de emissões, e

42

Conforme Nota GTMK FINAL (31-08-2011). Disponibilizada via solicitação de informações ao Ministério da Economia.
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representam mais 40% do volume total de debêntures de infraestrutura emitido durante o
período de 2012 a 2018.
De acordo com alguns entrevistados, esse expressivo aumento no volume de emissões
em 2018 decorre das melhorias no cenário econômico e da redução da taxa de juros da
economia, e há uma expectativa de que, mantidas as condições do cenário econômico,
observe-se um crescimento contínuo das emissões de debêntures de infraestrutura.
(...) se ano passado a gente teve um crescimento exorbitante no volume de emissões
em relação ao ano anterior que já tinha sido um ano grande eu diria que mantida a
situação política e macroeconômica do país, a gente deve continuar vendo um
crescimento relevante nas emissões de debêntures de infra, então, tanto pelo lado da
oferta por conta da maior competitividade das debêntures frente as outras
alternativas de financiamento quanto pelo lado da demanda, os investidores estão
precisando de alternativas de investimento com taxas de juros lá embaixo, então
tanto fundos de investimento quanto os próprio fundos de pensão, com maior
dificuldade para atingir suas metas atuariais, só com investimento em títulos
públicos ele não consegue mais tão facilmente atender suas metas atuariais então
eles vão ter que ter também que gradualmente procurar novos investimentos então
tanto as debêntures vão estar lá como alternativa, então eu vejo como provável uma
continuidade do crescimento desse instrumento no financiamento de infraestrutura.
(Entrevistado 1).

Os entrevistados não fazem menção às debêntures de infraestrutura como o principal
instrumento de financiamento dos investimentos no setor, mas como um instrumento
complementar, que ainda pode ter uma participação mais representativa na composição do
funding para o financiamento da infraestrutura, do que a apresentada atualmente.
(...) eu não sei até que ponto a gente vai ver um financiamento no Brasil totalmente
por conta de debêntures, mas sem dúvida os 12% que hoje representam as
debêntures devem crescer, eu acho que poderiam crescer já de imediato pra 20, 30%
se houver espaço. (Entrevistado 1).

Um dos entrevistados indica que, à medida que as debêntures forem ganhando mais
competitividade no mercado, com a transição da taxa de juros do BNDES para a TLP, ao final
do período de cinco anos, que é o prazo da transição, as debêntures vão passar a ter uma
maior participação sobre o financiamento dos investimentos em infraestrutura. Segundo o
entrevistado, as debêntures já estão totalmente no radar das empresas e há uma demanda
muito grande por esses títulos pelo mercado.
As empresas já estão com as debêntures totalmente no radar, já é uma alternativa
digamos sólida, conhecida por todos os principais player de infraestrutura. Não tem
aquele esforço educativo há gente em CFOs, diretores financeiros que conhecem
muito bem esse instrumento, já fizeram outras captações, não tem muito o que se
falar. À medida que as debêntures realmente forem ganhando atratividade frente aos
empréstimos dos bancos públicos, não tem muito jeito, as debêntures vão ganhar
uma maior participação mesmo. (Entrevistado 1).

Com a queda da taxa de juros da economia, investidores antes acostumados a investir
em títulos do Tesouro, às elevadas taxas de juros que os títulos públicos pagavam, estão
buscando outras fontes de investimento, mais rentáveis que o título público. Além disso, com
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as novas plataformas de investimento, os fundos cresceram bastante e estão muito captados,
havendo, hoje, um excesso de demanda no mercado por títulos de debêntures.
Por conta dessas plataformas abertas estarem crescendo muito os fundos também
cresceram bastante e aí hoje os fundos estão desesperados pra correr atrás de ativos
de debêntures mesmo, então tem uma procura muito grande por parte dos fundos pra
comprar debêntures (...). (entrevistado 1).

É ressaltado, ainda, por alguns entrevistados, que o instrumento financeiro representa
apenas um dos fatores necessários para a atração do financiamento privado, destacando-se a
importância de melhorar outros fatores, que dizem respeito à elaboração e concessão dos
projetos de infraestrutura, também necessários para a atração do financiamento privado.
Projetos de concessões do governo. Melhorar a oferta de projetos, então melhorar
todas as condições pra que você tenha mais projetos de infraestrutura a serem
financiados pelo setor privado. Porque não é só instrumento do mercado de capitais
que é necessário para que o investidor financie a infraestrutura. O projeto, a
concessão, o leilão eles precisam também, alguns casos, sofrer alterações, melhorias,
pra atrair o investidor privado, então é um conjunto de medidas, não é só uma coisa.
(Entrevistado 4).

Observa-se, pela fala dos entrevistados, e pela análise do caminho da política, desde a
criação do instrumento das debêntures de infraestrutura e das primeiras emissões, uma
expectativa positiva em relação a esse instrumento financeiro. As frequentes modificações no
instrumento, para sua melhoria, refletem o desejo dos atores de que esse instrumento tenha
efetividade no mercado. Conforme pontuado por Carvalho (2015, p. 57), “ao longo do
processo político (politics), à medida que uma política (politcy) é bem-sucedida, acentuam-se
as capacidades estatais que podem promover seu futuro desenvolvimento, e, sobretudo, os
grupos e as alianças políticas são estimulados a defender a continuidade da política e/ou sua
expansão”.
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6 CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo responder a seguinte pergunta:
Por que as debêntures de infraestrutura não foram capazes de promover um maior equilíbrio
entre o setor público e privado no financiamento de longo prazo dos investimentos em
infraestrutura?
Para responder à pergunta proposta, parte-se da hipótese de que a institucionalidade do
setor de infraestrutura limita o uso das debêntures como alternativa ao financiamento público
para os investimentos nesse setor.
A institucionalidade do setor de infraestrutura é dada pelo conjunto de regras que
definem os parâmetros de organização e funcionamento do setor. Para identificar quais são
essas regras, que afetam os investimentos e o financiamento da infraestrutura, são abordadas
as características do setor de infraestrutura. Mas antes, discorre-se sobre o processo de criação
das debêntures de infraestrutura, a fim de contextualizar a participação desse instrumento
financeiro no financiamento dos investimentos.
As discussões que levaram à criação das debêntures de infraestrutura foram precedidas
pela crise financeira internacional de 2008-2009. Ao mesmo tempo em que o BNDES teve um
papel importante, executando uma política anticíclica na economia, via aumento da
participação do banco no financiamento dos investimentos, teve-se o início das discussões,
envolvendo instituições de governo e da sociedade civil, para estimular o financiamento
privado de longo prazo. A previsão de vultosos volumes de investimento e a impossibilidade
do BNDES continuar como promotor quase exclusivo do financiamento de longo prazo,
foram os principais motivadores para a criação das debêntures de infraestrutura, conforme
disposto na exposição de motivos para a publicação da MP 517/2010, convertida na lei nº
12.431/2011.
Foram identificados dois núcleos de discussão do tema financiamento de longo prazo
que precederam a publicação da MP 517/2010. Um, foi o Grupo de Trabalho Infraestrutura
para o Desenvolvimento, da CDES, em 2009, composto por representantes da sociedade civil,
e coordenado pelo presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base –
ABDIB. Em paralelo às discussões na CDES, discussões sobre alternativas para gerar funding
privado de longo prazo ocorriam no Ministério da Fazenda, tendo a participação da
ANDIMA, Febraban, Bolsa de Valores, Abrapp, Fenaseg, CVM, bancos públicos e outras
instituições.
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A MP 517 foi publicada em dezembro de 2010 e não sofreu alterações no que diz
respeito às debêntures incentivadas, para tornar-se lei, o que leva a crer que a criação desse
instrumento financeiro teve ampla representatividade da sociedade civil, representada nos
grupos de discussão da política.
Não é possível identificar o peso das contribuições de cada grupo da sociedade civil ou
das instituições de governo para a produção da política, mas chama a atenção o estudo
elaborado pelo ITB/IEDI (2010) que tem diversas das sugestões ali propostas representadas
nos dispositivos da lei nº 12.431/2011, com algumas alterações. Outras medidas teriam
seguido modelos que já haviam sido adotados em outros momentos pelo governo federal. A
necessidade de aprovação dos projetos pelos respectivos ministérios setoriais teria seguido um
caminho semelhante ao que vinha sendo utilizado pelo PAC. A redução tributária seguiu a
metodologia de tributação por tipo de ativo, adotada pela primeira vez em 2004, para
incentivar o financiamento imobiliário.
Há referências de que as empresas responsáveis pela implementação dos projetos de
investimento tiveram sua representação via Ministérios setoriais, e os Ministérios do
Transporte e de Minas e Energia tiveram um papel mais ativo do que outros ministérios. Esses
dois setores são os que têm maior participação também nas emissões. Juntos, foram
responsáveis por 96,8% do volume total emitido de debêntures durante o período de 2012 a
2018. Durante esse período, o setor de energia teve uma participação de 69,6% no volume
total de emissões, enquanto o setor de transportes teve uma participação de 27,2%.
As discussões para a produção da política pública abordaram, além da necessidade de
gerar funding privado de longo prazo para o financiamento da infraestrutura, a importância de
desenvolver o mercado secundário.
De acordo com Paula (2013), os mercados financeiros secundários têm a função
primária de prover liquidez aos ativos financeiros. “(...) esta característica facilita o uso desses
ativos para financiar o investimento, assim como podem encorajar os poupadores a proverem
o funding necessário que estimula as firmas a gastarem seus recursos monetários em novos
investimentos produtivos” (PAULA, 2013, p. 381).
Sob a ótica da teoria pós-keynesiana, a preferência pela liquidez orienta as decisões
das instituições bancárias na alocação dos ativos entre empréstimos concedidos ou ativos
líquidos mantidos para se proteger frente a cenários adversos. Analisando os efeitos da
política, observa-se que o mercado de debêntures incentivadas tem uma melhor liquidez
quando comparado ao mercado de debêntures convencionais, por outro lado, quando
comparada ao mercado de títulos públicos, tem baixa liquidez. Enquanto as debêntures
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apresentaram um giro anual de 10%, em 2015, o mercado de títulos público apresentou um
giro de 130%.
Apesar da baixa liquidez do mercado, os títulos de debêntures de infraestrutura
começaram a ser emitidos em 2012 e tiveram um crescimento gradual ao longo dos anos, com
um crescimento mais significativo nos anos de 2017 e 2018, e têm sido colocadas no mercado
com um spread médio acima do título do tesouro NTN-B, de aproximadamente 1%. Há
argumentos no sentido de que esse spread estaria sendo jogado para baixo porque as pessoas
físicas têm entrado fortemente nesse mercado e, como têm o benefício da isenção de IR,
aceitam remunerações menores, gerando uma distorção no valor do título. Outro argumento,
em relação ao baixo spread das debêntures de infraestrutura em relação aos títulos públicos, é
o fato desses títulos estarem sendo emitidos com uma boa classificação de rating.
Uma questão que tem feito parte das discussões para uma nova alteração da lei nº
12.431 diz respeito à baixa participação dos investidores institucionais (fundos de pensão,
seguradoras). Em Nota do GTMK (2011) é exposta a importância de uma base ampla e
diversificada de investidores, em termos de preferência ao risco e prazo de investimento, para
estimular as emissões primárias e a liquidez, e amenizar o efeito manada, comum em cenários
econômicos adversos.
As propostas de alteração da lei preveem o incentivo tributário para o emissor do
título. Acredita-se que tal medida possa aumentar a taxa de remuneração dos títulos emitidos,
atraindo os investidores institucionais para a aquisição desses papéis. No entanto, a taxa de
remuneração das debêntures não é o único fator que afasta os investidores institucionais desse
mercado. De acordo com Wajnberg e Capistrano (2016) De acordo com Wajnberg e
Capistrano (2016), os fundos de pensão têm restrições para aquisição de debêntures de
infraestrutura emitidas por sociedade de ações de capital fechado; têm maior atratividade por
títulos públicos; os spreads das debêntures de infraestrutura têm ficado abaixo dos requisitos
mínimos de remuneração exigidos pelos fundos de pensão; e há falta de cultura e estrutura
para análise e investimento em operações de projetos de infraestrutura.
As frequentes modificações no instrumento, para sua melhoria, refletem o desejo dos
atores de que esse instrumento tenha efetividade no mercado. Conforme pontuado por
Carvalho (2015, p. 57), “ao longo do processo político (politics), à medida que uma política
(politcy) é bem-sucedida, acentuam-se as capacidades estatais que podem promover seu
futuro desenvolvimento, e, sobretudo, os grupos e as alianças políticas são estimulados a
defender a continuidade da política e/ou sua expansão”.
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Desde a criação do instrumento das debêntures de infraestrutura, percebe-se uma
expectativa positiva em relação a esse instrumento financeiro, e o volume de emissões nos
anos 2017 e 2018 reforçam essas expectativas.
A redução das taxas de juros da economia (taxa Selic), a partir de meados de 2017,
pode ter um efeito sobre o volume de emissão de debêntures de infraestrutura, na medida em
que esse instrumento financeiro é utilizado pelas empresas para o financiamento de projetos
de investimento e o reembolso de investimentos realizados até 24 meses antes da emissão do
título, e as empresas buscam fontes de financiamento mais favoráveis à sua estrutura
financeira, então, quando há uma redução no custo de captação por uma fonte de
financiamento disponível, as empresas podem optar por essa fonte de financiamento. No
entanto, um fator que chama a atenção, é que, no fim de 2016, o Ministério de Minas e
Energia publicou portaria possibilitando a emissão de debêntures para investimentos em
projetos de distribuição e transmissão de energia. Até então, só havia portaria do MME
possibilitando a emissão de debêntures de infraestrutura para projetos de geração de energia.
O presente trabalho não avaliou o impacto regulatório ou dos processos de concessão de
novos projetos de investimento sobre o volume de emissão de debêntures, assim, não se pode
afirmar que o aumento do volume de emissões esteja relacionado a alguma medida regulatória
do setor de energia, mas acredita-se que a edição da portaria possa ter impactado o volume de
emissões a partir de 2017, especialmente ao considerar o peso das emissões para o
financiamento dos projetos de investimento no setor elétrico.
Apesar das expectativas otimistas em relação à continuidade da expansão da emissão
de debêntures, são identificadas limitações para o aumento da participação do setor privado
para alavancar os investimentos necessários no país. Criada com o intuito de suprir a
necessidade de financiamento aos investimentos em infraestrutura previstos para os anos
seguintes à sua criação, considerando a impossibilidade do governo federal manter-se como
financiador quase exclusivo dos investimentos em infraestrutura, os resultados da política não
refletiram em aumento do nível de investimento, mas ao contrário, a partir de 2016, houve
uma queda nos investimentos em infraestrutura. A queda nos investimentos pode ser
relacionada à redução dos desembolsos do BNDES que passou de R$62,2 bilhões, em 2013,
para R$30,4 bilhões, em 2018. Nesse mesmo período, as emissões de debêntures de
infraestrutura passaram de R$3,9 bilhões, em 2013, para R$21,8 bilhões, em 2018. Essa
redução dos desembolsos do BNDES acompanhada pelo aumento das emissões de debêntures
de infraestrutura fez com que houvesse um aumento na participação relativa desse
instrumento financeiro no financiamento da infraestrutura. A motivação da criação da política,
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no entanto, não era só aumentar a participação relativa do financiamento privado, mas
também prover recursos adicionais aos recursos públicos aportados pelo BNDES, para os
investimentos previstos para o setor de infraestrutura, que estão aquém do necessário para
manter o estoque de capital existente.
De acordo com a hipótese proposta neste trabalho, o uso das debêntures de
infraestrutura como alternativa ao financiamento público é limitado pela institucionalidade do
setor de infraestrutura, que demanda volumes elevados de investimento em ativos específicos,
associados a bens públicos ou a monopólio natural. São investimentos com longo prazo de
maturação, riscos complexos e incertezas.
A especificidade dos ativos de infraestrutura favorecem comportamentos oportunistas,
gerando assimetrias de informação na tomada de decisão entre os participantes desse
mercado. O empreendedor do projeto de investimento, em geral, tem melhores informações
do que o financiador do projeto. As assimetrias de informação, as incertezas, os riscos e o
longo prazo de maturação dos investimentos em infraestrutura fazem com que os custos de
análise dos projetos de investimento sejam elevados, restringindo os participantes
interessados em adquirir títulos de debêntures de infraestrutura. Pode, também, haver
limitações para o financiamento via emissão de debêntures devido à incerteza quanto à
capacidade do tomador do empréstimo auferir receitas para cumprir os compromissos
financeiros assumidos.
Além disso, os projetos de investimento em infraestrutura são heterogêneos, abrangem
os setores de saneamento, telecomunicações, energia elétrica (geração, transmissão e
distribuição), transportes (rodoviário, ferroviário, portuário, hidroviário e aeroportuário) e
mobilidade urbana, e as estrutura de financiamento variam de acordo com o tipo de
infraestrutura provida, o ambiente de mercado, a maturidade regulatória e o nível de
privatização. A heterogeneidade do setor de infraestrutura repercute na estruturação do
financiamento dos projetos de investimento, que varia de acordo com o tipo de infraestrutura
provida, o ambiente de mercado, a maturidade regulatória e o nível de privatização. Isso
implica que as debêntures de infraestrutura podem despertar o interesse de alguns setores,
para o financiamento de seus projetos, mas não se mostrar uma fonte interessante de
financiamento para outros setores.
Outro fator que limita o uso das debêntures de infraestrutura, são os riscos associados
aos projetos de investimento. Os riscos do investimento em projetos de infraestrutura variam
de acordo com a fase de implementação do projeto. Durante a fase de construção, os riscos
são elevados. Quando o projeto atinge a fase operacional, há uma redução do nível de risco. O
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instrumento da debênture de infraestrutura se adequa às fases de menor risco, quando o
projeto já está na fase operacional. Na fase de implementação do projeto, que é a fase que
requer maior volume de capital, os investimentos são muito elevados e incorrem em riscos
elevados, inviabilizando a emissão de debêntures.
A limitação para o financiamento privado dos projetos de investimento em
infraestrutura durante a fase de maior risco do investimento requer a participação do Estado,
seja concedendo linhas de financiamento diretas ou provendo incentivos para o financiamento
privado. O incentivo encontrado nas debêntures, no entanto, ao não lidar com os riscos do
investimento, limitam o uso desse instrumento financeiro durante as fases mais arriscadas dos
projetos. A participação do Estado varia também de acordo com o setor de infraestrutura. Há
setores que são mais dependentes do financiamento estatal, devido ao nível de privatização e à
maturidade regulatória.
Sugere-se, como agenda de pesquisa, a avaliação sobre o uso das debêntures de
infraestrutura, considerando-se a heterogeneidade do setor. A identificação da forma como os
diferentes setores de infraestrutura se financiam, e do impacto da regulação para decisão do
investimento podem trazer mais clareza ao debate sobre a política de investimento e
financiamento da infraestrutura.
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APÊNDICE

Perguntas das entrevistas:

1 – Os financiamentos aos investimentos em infraestrutura, hoje, são majoritariamente
concedidos pelo Governo Federal via BNDES. Quais os entraves (fiscais, normativos e de
rentabilidade comparada) à maior participação do setor privado no financiamento em
infraestrutura?
2 – E as debêntures incentivadas, qual o papel delas no financiamento aos investimentos em
infraestrutura? A criação das debêntures exerce alguma influência para a promoção de novos
investimentos?
3 – As debêntures incentivadas têm potencial para ter uma participação representativa no
financiamento dos investimentos em Infraestrutura e de conduzir a uma diminuição da
participação dos financiamentos estatais, via BNDES?
4 – Por que emitir debêntures incentivadas se tem o BNDES? Elas facilitam a vida dos
tomadores e ofertantes de crédito?
5 – Como foi o processo de criação desse instrumento?
6 – Quem foram os atores que participaram do processo de concepção das debêntures
incentivadas?
7 – Como foi a interação entre as instituições durante o processo de criação da lei das
debêntures incentivadas? (Como os atores se moveram politicamente)
9 – Quais as principais dificuldades no processo de elaboração e implementação do arcabouço
normativo que prevaleceu?
10 – Quais as expectativas para as debêntures incentivadas? Qual o rumo desse instrumento
financeiro?
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