


sAo PAUILo Os recursos destinados para financiamento de projetos etn 

'nfraestrutura cairam 17% entre 2014 e 20 7, saindo de R$132,6 bilhoes 

para R$ 110,7 bilhoes, respectivamente. Nesse mesmo periodo, 

awnentou a partidpaic;ao de en1presas privadas, que passaran1 a 

· nvestir 1nais no setor.

Os dados sao do B DES (Banco acional de Desenvolvirnento 

Economico e Social), que sen1pre foi o principal financiador de obras 

publicas no pais, ja que tinl 1a melhores taxas de juros e prazos mais 

longos para pagamentos. 

Esse cenario mudou nos (tltilnos tr,es anos, de acordo cotn arcelo 

Gir.ao, responsavel pela area de project finance do Itau. 

"Con1 juros caindo e a questao fiscal do pais pressionando os subsidios 

oferecidos pelo .B 1 ,Es, houve mais competic;ao e o desenvolvirnento 

do mercado de capitais para infraestrutura·: diz. 
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holandes Nereda, tratamento biologico sem adic;:ao de produtos qufmicos /Divulgac;:ao 

''OB DES deixou de ser necessariainente a op�.ao mais barata e coin 

prazo mais longo", completa Daniel Vaz, chefe do mercado de capita.is 

de renda fi.xa e project finance do BTG Factual. 

A redm;ao da Selic (taxa basica de juros), hoje ern seu rnenor patamar 

historico, levou investidores a buscar melhores op�6es de retorno. E as 

debentures (titulos de dividas privadas negociados no mercado) de 

infraestrutura aparecen1 corno alternativa. 

No ano passado inteiro foram emitidos R$ 9 bilh6es ern debentures de 

infraestrutura. Neste ano, ate agosto, ja foram R$ 14 bilh6es, segw1do a 

Anbitna (associa<;ao das entidades do mercado de capita.is). 

"O gestor esta procurado mais retorno para os seus clientes e esta 

alocando parte dos recursos para esses investirnentos. A tendencia e

que siga em alta", diz Jose Eduardo Laloni, diretor de mercado de 

capitais da Anbin1a. 
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O fundo de investimento Patria, por exernplo, recorreu a essa 

modalidade para levantar cerca de R$ 1 bilhao para finandar obras de 

uma concessao rodoviaria. 

A AES Tiete ja realizou quatro e1niss6es de debentures de 

infraestrutura para financiamento de projetos, sendo que a primeira 

foi em 2015. A companhia conta hoje com R$9001nilhoes de saldo no 

balan<;o para investimentos em projetos e avalia novas oportwtidades 

de financiamento. 

"As debentures tern taxas bem competitivas e trouxerarn uma nova 

oportunidade para o mercado. Quanto n1ais forte o mere.ado locat 

melhor para a nossa cornpanh.ia, ja que nossas <livid.as devem ser em 

real�, comenta Clarissa Sadock, vice-presidente financeira e de rela�oes 

corn inves tidores da AES Tiet,e. 








