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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

O presente documento tem a finalidade de promover a discussão a respeito da possibilidade de, no Brasil, se desenvolver 
projetos que sejam financiáveis por meio de mecanismos de mercado de capitais. O case escolhido para promover uma 
discussão aprofundada sobre o tema é o da concessão rodoviária da Rodovia Paulista que se estende pelo traçado entre os 
municípios de Florínea e Igarapava, conectando o sudoeste ao norte do Estado de São Paulo, denominada originalmente de 
“Lote Centro-Oeste Paulista”. Este pode ser considerado como o primeiro project finance non-recourse (projeto que obtém 
financiamento garantido apenas por seu fluxo de caixa futuro, sem garantias dos patrocinadores/acionistas) onde este foi 
financiado sem as estruturas tradicionais de financiamento de projetos brasileira, através de debênture incentivadas, título 
de dívida do mercado brasileiro com incentivos para projetos de infraestrutura. A discussão que se propõe o artigo tratará 
sobre os seguintes aspectos: (i) alocação de riscos ótima para viabilizar atratividade e financiabilidade para os projetos de 
parcerias; (ii) maturidade do mercado privado para assumir riscos decorrentes de projetos de infraestrutura no âmbito de 
uma relação de dívida; (iii) suficiência dos títulos denominados “debêntures incentivada” para financiamento da 
infraestrutura; (iv) condições de viabilização de relação de dívida sem garantias aos patrocinadores, por meio de 
mecanismos de mercado de capitais; (v) necessidade eventual de evolução legislativa para viabilização dos objetivos 
discutidos no presente working paper; e (vi) condições macroeconômicas que impactam a decisão de investimento e o 
formato escolhido para estruturação da engenharia econômico-financeira (via debêntures ou financiamento “tradicional” 
via BNDES, composto com instituições financeiras privadas). 
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RELATO DE CASO “ENTREVIAS”1 – FINANCIAMENTO 
DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POR MERCADO 
DE CAPITAIS 
 

O presente documento tem a finalidade de promover a discussão a respeito da possibilidade de, no Brasil, se desenvolver 
projetos que sejam financiáveis por meio de mecanismos de mercado de capitais. O case escolhido para promover uma 
discussão aprofundada sobre o tema é o da concessão rodoviária da Rodovia Paulista que se estende pelo traçado entre os 
municípios de Florínea e Igarapava, conectando o sudoeste ao norte do Estado de São Paulo, denominada originalmente de 
“Lote Centro-Oeste Paulista”.  

Após a licitação de tal lote, a licitante vencedora – o Fundo de Investimentos “Pátria”, um dos investidos do Blackstone – 
estruturou a Sociedade de Propósito Específico “Entrevias”, e constituiu a engenharia econômico-financeira de suporte às 
obrigações e investimentos por meio de debêntures de infraestrutura. Conforme se demonstrará no presente relatório, as 
debêntures foram mecanismos adotado para conferir o financiamento dos investimentos, sem que o Emissor tivesse que, 
para tanto, oferecer garantias dos patrocinadores. Os títulos foram lastreados única e exclusivamente no fluxo de recebíveis 
futuros do projeto e nas ações da SPE Entrevias, detidas pelo Pátria.  

Sendo assim, pela primeira vez na história brasileira de projetos de concessão de rodovias, foi possível se estruturar uma 
espécie de project finance non-recourse. Sem as estruturas tradicionais de financiamento de projetos brasileira, é verdade. 
Ao invés de uma instituição financeira, os títulos adquiridos por investidores qualificados foram (estão sendo) liberados em 
algumas tranches sem a exigência de fianças ou outras garantias corporativas que acabam, no mais das vezes, por onerar 
demasiadamente os projetos.  

O projeto integrou a quinta rodada de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo (o “Projeto” ou o caso “Entrevias” 
ou “Centro-oeste Paulista”). Até aquele momento, haviam sido realizadas duas rodadas de concessões rodoviárias na década 
de 90; uma licitação para a concessão de uma das alças do Rodoanel paulista nos idos da década de 2000; uma concessão 
patrocinada (com recursos do Tesouro) para a Parceria Público-Privada da Rodovia dos Tamoios no início da década de 
2010. 

O Projeto foi estruturado como uma Concessão Onerosa: o licitante vencedor deveria apresentar a proposta mais vantajosa, 
sendo que o critério de julgamento seria o “maior valor de outorga” oferecido no momento da licitação (com parte do 
pagamento previsto, inclusive, como condição para assunção da rodovia pela concessionária). 

O presente working paper é resultado de um trabalho de levantamento de informações e análise do “caso Entrevias” (o qual 
será apresentado a seguir), o qual foi submetido a debates e foi objeto de seminários - realizados conjuntamente entre o BID 
e a FGV – de que participaram especialistas do mercado e da academia. As conclusões aqui apresentadas, já refletem os 

 
1 As informações que constam desse relatório foram extraídas do processo administrativo correspondente. O relatório foi 
desenvolvido por investigações a legislação de concessões e PPPs, documentos públicos sobre a concessão e sua modelagem 
econômico-financeira, o Edital, Contrato de Concessão e Anexos, artigos acadêmicos e pesquisas empíricas. Os dados foram 
amplamente debatidos por acadêmicos e profissionais no webinar “PPP, infraestrutura e mercado de capitais: a experiência brasileira” 
promovido pela RED PPP, no evento “Rumo ao PPP Américas 2021”, realizado pelo BID em 29 de abril de 2021. 
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trabalhos iniciais de revisão dos principais elementos do case eleito e de sua dinâmica de financiamento, bem como as 
contribuições colhidas nas interações com os debatedores. 

A discussão principal do presente trabalho se foca, em especial, nos seguintes aspectos: (i) alocação de riscos ótima para 
viabilizar atratividade e financiabilidade para os projetos de parcerias; (ii) maturidade do mercado privado para assumir 
riscos decorrentes de projetos de infraestrutura no âmbito de uma relação de dívida; (iii) suficiência dos títulos denominados 
“debêntures incentivada”2 para financiamento da infraestrutura; (iv) condições de viabilização de relação de dívida sem 
garantias aos patrocinadores, por meio de mecanismos de mercado de capitais; (v) necessidade eventual de evolução 
legislativa para viabilização dos objetivos discutidos no presente working paper; e (vi) condições macroeconômicas que 
impactam a decisão de investimento e o formato escolhido para estruturação da engenharia econômico-financeira (via 
debêntures ou financiamento “tradicional” via BNDES, composto com instituições financeiras privadas). 

As conclusões do presente trabalho serão apresentadas no âmbito do estudo de caso do Projeto Entrevias. De toda sorte, em 
linhas gerais, é possível dizer que o Projeto em análise ainda constitui uma exceção à regra de como os contratos de parcerias 
e concessões são financiados no Brasil.  

Pela primeira vez no contexto brasileiro um projeto de concessão rodoviária foi financiado no longo prazo por títulos do 
mercado de capitais, tendo como lastro única e exclusivamente, receitas provenientes do próprio projeto. Mesmo nas 
concessões subsequentes (inclusive as realizadas pelo Estado de São Paulo que tiveram o grupo Pátria como vencedores do 
certame), não replicaram modelo similar.  

Até a data de publicação deste paper, o projeto ainda é único em termos de estruturação de dívida de longo prazo (para a 
integralidade dos investimentos originalmente propostos) por meio de mercado de capitais. Talvez isso se explique tanto 
pelas condições macroeconômicas vigentes à época (arrefecimento do papel de financiador do BNDES), quanto pela forma 
como foi estruturado (com identificação de receitas firmes – com track record sólido e cuja exploração poderia se dar em 
um tempo categoricamente definido – e com uma série de incentivos e mitigadores dos riscos principais), ou mesmo pelo 
ambiente de “negócios” em que inserido (em São Paulo, no âmbito de um programa de concessões já consolidado e com 
um arranho institucional reconhecido). 

A observação do case estudado faz perceber detalhes importantes que levaram a viabilização de tal estrutura econômico-
financeira e de dívida. Possivelmente, traz aspectos práticos – relacionados à tomada de decisão de investimento – que 
podem iluminar os caminhos das discussões regulatórias e legislativas para evolução de títulos que sejam negociados em 
mercado com a finalidade, específica, de viabilizar empreendimentos de infraestrutura.  

 

 
2  Debenture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura aos detentores o direito de 
crédito contra a companhia emissora. Dessa forma, consiste em um instrumento de captação de recursos, no mercado de capitais, que 
as empresas utilizam para financiar seus projetos. As debentures incentivadas, como será explicado na continuidade do texto, tem as 
mesmas características, mas conta, ainda, com incentivos tributários aos seus adquirentes. 
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CAPÍTULO I - CONTEXTO BRASILEIRO DE 
FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA NAS 
ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS 
 

Para avaliar o atual papel e representatividade do Mercado de Capitais no financiamento da infraestrutura no Brasil, é 
preciso compreender o que aconteceu (pelo menos) nas últimas duas décadas, em especial no que diz respeito às dívidas de 
longo prazo, e as instituições responsáveis tradicionalmente pela sua estruturação. 

A evolução histórica dos movimentos de financiamento da infraestrutura aponta para um protagonismo dos bancos públicos 
e uma timidez do capital privado. Ao mesmo tempo os desdobramentos mais recentes denotam oportunidades de mercado 
para novos produtos financeiros em infraestrutura, como as debêntures incentivadas emitidas para o Caso Entrevias. 

Devido à sensibilidade do fornecimento de infraestrutura básica, que tem impacto direto no desenvolvimento econômico 
regional e no acesso aos direitos humanos fundamentais, o Governo Federal brasileiro sempre desempenhou importante 
papel na definição dos objetivos de curto prazo e na definição de cronogramas regulatórios, orientando o acesso ao crédito 
de longo prazo, seu custo, retorno financeiro e acesso às instituições bancárias. O protagonismo do Governo no 
financiamento de projetos estruturantes, acabou gerando um movimento de timidez e pouca representatividade do mercado 
de capitais brasileiro – em especial para projetos de longo prazo e com percepção elevada de riscos. 

Para iniciar a discussão deste working paper, contextualizaremos, em especial, as duas últimas décadas de financiamento 
da infraestrutura no Brasil, fazendo uma breve reconstrução cronológica das principais políticas públicas dos Governos 
Federais passados, suas instituições predominantes e o custo do crédito para grandes somas e retorno a longo prazo, com a 
intenção de entender melhor como é a prática do financiamento de projetos no contexto brasileiro e suas características sui 
generis. 

É relevante notar as complexidades endêmicas do Brasil, que podem não encontrar paralelo com outros países latino-
americanos, assim como seu tamanho continental, disparidades econômicas regionais relevantes e sua economia 
predominante de exportação/agrícola e rodoviária. 
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1.1 Contexto Brasileiro De Financiamento De Infraestrutura Nas Últimas Duas 
Décadas 
1.1.1 Economia Estabilização e Reformas FHC (1990-2003) 

Desde o início da década de 1980, a economia brasileira viveu um período de crescimento inflacionário latente, que chegaria 
a um estado catatônico em 1990, com o início de um período de hiperinflação, devido a de demanda originada pelo segundo 
choque de petróleo promovido pela OPEP34. 

Após anos de instabilidade econômica e sete reformas econômicas, o Governo brasileiro instituiu, no final de 1990, novas 
diretrizes de gestão. Com a estabilização da moeda promovida pelo Plano Real (1994), o Governo Federal pretendeu 
oferecer alternativas à economia nacional, ainda insulada e com presença exacerbada de financiamento estatal que era a 
realidade brasileira. Essa mudança de política pública aconteceu no final de uma década de baixos investimentos em 
infraestrutura, como foi indicado por PÊGO FILHO, CÂNDIDO JÚNIOR E PERRERIRA:5 

 

"Na primeira metade da década de 1990, a queda dos investimentos foi ainda maior: passaram 
de US$ 11 bilhões em 1990 para US$ 9,3 bilhões em 1995, o que reduziu sua relação com o PIB 
de 3,0% para 1,5%, respectivamente (ver tabela 2 e gráfico 2). Particularmente atribuível a essa 
constante queda nos investimentos foi o modelo de financiamento adotado, baseado em 
empréstimos externos (que apresentaram altas taxas de juros e amortizações de curto e médio 
prazo) e estes que implicam a alocação de recursos em um grande número de grandes projetos. 
(vencimento de longo prazo de investimentos, alto risco e baixa capacidade de retorno)"6 

 
3 A hiperinflação significou uma completa desorganização da economia nacional, com a moeda brasileira não conseguindo promover 
um meio estável de câmbio e valor. Isso teve impacto direto para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, uma vez que é uma 
atividade que dependente de intenso acesso ao capital de longo prazo, que era escasso na época, para entidades públicas e privadas. 
O gráfico abaixo mostra o índice de inflação, (IPC/IBGE) de 1981 a 2010. 

4 IBGE - IPC 
5 PÊGO FILHO, Bolívar; CÂNDIDO JÚNIOR, José Oswaldo; PEREIRA, Francisco. Investimento e financiamento da infra-estrutura no Brasil: 
1990/2002. 1999. 
6 Idem. 
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Como mostram os dados, na década de 90 o investimento em infraestrutura sofreu enorme recrudescimento, sendo reduzido 
em um terço no decurso da década.  

Sob restrições fiscais, o governo federal, no governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), teve a intenção de atrair 
novos investidores para o cenário de infraestrutura.7As medidas consistiam no Plano Nacional de Desestatização, na Lei de 
Concessões (Lei n.º 8.987/1995) e nas mudanças legislativas, como a Emenda Constitucional nº 06 de 1995, que permitiu 
que empresas estrangeiras explorassem os recursos naturais brasileiros desde que fossem incorporados pela legislação 
brasileira e tivessem sede e administração localizadas no Brasil. 8 

 
7 MONTES, Gabriel Caldas; REIS, Artur Faria. Investimento público em infraestrutura no período pós-privatizações. Economia e 
Sociedade, v. 20, n. 1, p. 167-194, 2011. 
8 FERREIRA, Tiago Toledo; AZZONI, Carlos Roberto. Arranjos institucionais e investimento em infraestrutura no Brasil. Revista do 
BNDES, Rio de Janeiro, n.35 , p. 37-85, jun. 

Tabela 1 – Investimento Estrangeiro 

Gráfico 1 – Investimento Estrangeiro e PIB 
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Essas mudanças criaram condições jurídicas para que entidades privadas operassem serviços públicos no Brasil, com a 
intenção de criar um ambiente mais atrativo para investimentos privados9.  

Esse foi um passo importante; entretanto, o investimento privado não atingiu todo o seu potencial, devido às dificuldades 
que o marco brasileiro oferecia em termos de reformas regulatórias e a quantidade de financiamento necessária para 
proporcionar um cenário muito atrativo.10 Mas as reformas promovidas pelo governo FHC mudaram a forma como o Brasil 
desenvolvia seus serviços públicos, introduzindo empresas privadas em regime de concessão e reduzindo a presença de 
empresas públicas no mercado de infraestrutura. 

Um exemplo dessa mudança foi aumento maciço no fluxo de capital internacional para o Brasil neste breve momento de 
privatização, que aconteceu entre 1991 e 1998. 

 

A entrada de empresas privadas no setor de infraestrutura permitiu uma melhor segregação entre o risco de investimento, 
isolando o risco de cada projeto à sua demanda e seus fatores macroeconômicos. O risco brasileiro tornou-se uma das 
variáveis para o sucesso do projeto, não a única. 

Essas mudanças constituíram a porta de entrada para o financiamento de projetos no Brasil. Tais financiamentos – 
preponderantemente realizados pelas instituições públicas até então – eram realizados quando fosse possível estimar os 
custos relacionados à construção, operação e manutenção dos projetos, bem como dar em garantia, contratual ou legalmente, 
as receitas atuais ou futuras associadas a eles.11 

 
9 MARCHETTI, Dalmo dos Santos; FERREIRA, Tiago Toledo. Situação atual e perspectivas da infraestrutura de transportes e da logística 
no Brasil Em: BNDES 60 anos: perspectivas setoriais. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2012. 
p. 232-270. 
10 MONTES, Gabriel Caldas; REIS, Artur Faria. Investimento público em infraestrutura no período pós-privatizações. Economia e 
Sociedade, v. 20, n. 1, p. 167-194, 2011. 
11 NEIVA, Tomás. Project Finance no Brasil: Análise crítica e propostas de aperfeiçoamento. Grupo Almedina, 2020. 

Gráfico 2 – Participação do Capital Estrangeiro nas 
Privatizações  
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1.1.2 Crescimento através do crédito subsidiado - PAC I (2003-2011) e PAC II (2011-2015) 

Com a nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciada em 2003, o Governo Federal brasileiro mudou novamente sua 
visão sobre investimentos públicos. O governo reorganizou sua estratégia, aumentando mais uma vez investimentos e 
financiamentos, de forma direta e indireta. O governo brasileiro adotou acordos de parceria com o setor privado e criou 
programas de desenvolvimento, como o Programa de Aceleração do Crescimento.12 

Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I) promoveu a retomada do planejamento e execução de 
grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética no país, contribuindo para seu desenvolvimento 
acelerado e sustentável (muito mais caracterizado por um regime de empreitada do que, propriamente, por meio de 
concessões ou parcerias público-privadas).13 Este tinha como foco investimentos em infraestrutura, estímulo ao crédito e 
financiamento, melhoria do ambiente de investimentos, desoneração fiscal e aperfeiçoamento do sistema tributário e 
medidas fiscais de longo prazo.1415 

 

Gráfico 3 – Investimento em Infraestrutura 

 

 
12 FERREIRA, Tiago Toledo; AZZONI, Carlos Roberto. Arranjos institucionais e investimento em infraestrutura no Brasil. Revista do 
BNDES, Rio de Janeiro, n.35, p. 37-85, jun. 
13 BRASIL, Ministério de Infraestrutura. Descrição do PAC. Disponível em <http://pac.gov.br/sobre-o-pac> 
14 BRASIL, Ministérios de Infraestrutura, PAC. Os Novos Paradigmas da Engenharia Brasileira. Disponível em 
<http://pac.gov.br/pub/up/relatorio/b839d78a95112634e069e455f229ee56.pdf> 

15 Além disso, o PAC também promoveu as isenções de impostos e outras reformas tributárias. O programa teve uma melhoria direta 
no fluxo de crédito para projetos de infraestrutura, fornecendo R$ 657,4 bilhões de reais entre 2007 e 2011, e teve um papel 
importante no crescimento do PIB que deste período 
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Gráfico 4 – Participação do PIB em construção  

16 

 

O governo Dilma seguiu o mesmo ritmo de financiamento da infraestrutura, renovando o programa, criando o PAC II, que 
continuou a corrente ascendente de investimentos como foi mostrado pelo primeiro gráfico. Em tal governo, foram também 
criados os Programas de Investimentos em Logística – PIL I e II, os quais eram baseados na retomada de obras nos setores 
de logística com estímulos, subsídios e protagonismo do Estado na indução dos investimentos. 

 

1.1.3 O papel do BNDES 

Essas reformas estruturais resultaram no estabelecimento de uma instituição-chave que orientou o fluxo de crédito à 
infraestrutura: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ao longo das mudanças de 
administração nas últimas décadas, o BNDES foi utilizado como agente-chave para promover investimentos em 
infraestrutura. 

Fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores bancos de 
desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para financiamento e investimento de 
longo prazo em todos os segmentos da economia brasileira 

O apoio do BNDES ocorre por meio de financiamento de investimentos, subscrição de títulos, provisão de garantias e 
concessão de recursos não reembolsáveis a projetos de natureza social, cultural e tecnológica. O Banco atua por meio de 
produtos, programas e fundos, de acordo com o tipo e características de suas operações. 

Como empresa pública e não como banco comercial, o BNDES avalia a concessão de apoio com foco no impacto 
socioambiental e econômico no Brasil. Incentivando a inovação, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento 
socioambiental, como suas prioridades.17 

A atuação do banco pode ser analisada sob duas principais fases. A primeira fase é marcada por contundentes investimentos 
subsidiados concedidos à infraestrutura por meio da TJLP. Tais subsídios dificultaram o desenvolvimento do financiamento 

 
16BRASIL, Op. Cit. 
 
17 BNDES, site institucional. 
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por meio do mercado de capitais para a infraestrutura, uma vez que certamente os termos do banco de desenvolvimento 
ofereciam maiores vantagens em termos de custo de capital.  

A segunda fase do BNDES é iniciada pela criação da TLP e uma forte guinada na política de investimentos. A TLP mitigou 
os efeitos de subsídio à infraestrutura e o banco passou diminuir sua participação direta nos projetos cada vez mais. 

Nas últimas duas décadas, o BNDES experimentou um forte crescimento, devido à capitalização do Governo Federal, a fim 
de prover empréstimos de longo prazo a projetos de infraestrutura. Nas palavras de Barboza, Furtado e Grabrieli: 

 

" Os anos 2010-2014 marcam uma fase única na história do BNDES. Nesse período, houve um 
aumento sem precedentes no tamanho do banco, possibilitado por contribuições de recursos do 
Tesouro Nacional em escala inédita (ver Barboza et al. (2017) e Tinoco et al. (2018)). (...) Como 
consequência, a participação do BNDES atingiu sua máxima histórica de 17,1% do GFCF e de 
3,5% do PIB. (grifos próprios) 

 

O BNDES utilizou sua forma de crédito subsidiado para financiamento de projetos de infraestrutura, que tinha um índice 
que era intencionalmente menos dispendioso do que o custo do capital no mercado financeiro. O governo brasileiro 
estabeleceu em 1994 sua taxa de juros de longo prazo (TJLP), que se tornou a taxa de juros referencial do BNDES para 
financiamento de infraestrutura. A TJLP foi criada pela Medida Provisória nº 743, no dia 2 de dezembro. A taxa era definida 
pelo Conselho Monetário Nacional, e tinha duração de três meses e era calculada de acordo com (i) a taxa de inflação da 
meta pro rata para os próximos doze meses e (ii) um prêmio de risco.18 

Métricas definidas pela TJLP atraíram investidores que buscavam financiamento de infraestrutura, uma vez que as taxas de 
juros do BNDES eram consideravelmente menores em relação a outros bancos privados. Essa situação fez do banco o 
principal agente de crédito na maioria das finanças de infraestrutura brasileira nas últimas duas décadas. 19 

"A maioria dos projetos de infraestrutura desenvolvidos recentemente no Brasil foram 
financiados com recursos do BNDES, com taxas de juros significativamente menores do que as 
encontradas no mercado. Embora legítimo, este instrumento de apoio governamental pode ter 
efeitos indesejáveis a médio prazo para o desenvolvimento do mercado de capitais no país, devido 
a uma série de disfuncionalidades no atual modelo de apoio ao investimento público."20 

Nas últimas décadas, o BNDES desembolsou uma quantidade considerável direcionada a projetos de infraestrutura. O valor 
histórico anual desembolsado pelo BNDES à infraestrutura é abaixo, expresso em R$ bilhões. 21 

 
18 Medida Provisória nº 1.921 - Setembro 30 de 1999. 
19 SILVA FILHO, Edison Benedito da. Financiamento da infraestrutura no Brasil: limites dos mecanismos convencionais e alternativas a 
partir do investimento estrangeiro e do mercado de capitais. 2014. 
20 Idem. 
21 BNDES. Informações de desembolso coletadas na série histórica. Disponível em 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/desembolsos/evolucao-dos-
desembolsos/> 
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Ao analisar o impacto dos investimentos feitos pelo banco em escala nacional, Barboza, Furtado e Gabrielli realizaram 
estudos para comparar os investimentos totais do BNDES (incluindo outros setores além da infraestrutura), PIB e formação 
bruta de capital fixo (GFCF). Resultados históricos mostraram aumento maciço dos investimentos do BNDES sobre o 
GFCF ao longo dos anos, especialmente durante o segundo mandato presidencial de Lula e do governo Dilma. Os números 
sobre o montante investido em infraestrutura também corroboram com a reconstrução histórica da última década. 22 

 

 

 
22 DE MENEZES BARBOZA, Ricardo; FURTADO, Mauricio; GABRIELLI, Humberto. A atuação histórica do BNDES: o que os dados têm a 
nos dizer?. Brazilian Journal of Political Economy, v. 39, n. 3, p. 544-560, 2019. 

Gráfico 5 – Investimentos BNDES 

Gráfico 6 – GFCF e GDP 



 

17 
 

Embora a taxa de juros da TJLP oferecesse benefícios financeiros para os investidores, na perspectiva do BNDES, que 
estava sendo o mutuante, a taxa de juros não era financeiramente saudável. Diversos estudos realizados pelo Banco Mundial 
mostraram que as linhas de crédito subsidiadas pelo BNDES não tiveram grandes impactos no desenvolvimento econômico 
e na produtividade, ao mesmo tempo em que causaram considerável impacto fiscal e aumento das despesas financeiras. 
Como afirmado por Byskov e Clavijo:23 

 

"Os subsídios fiscais implícitos nos empréstimos do BNDES resultam da diferença sistemática 
entre a TJLP e o custo do financiamento governamental. O estoque atual de crédito vem 
crescendo rapidamente, e houve uma variação substancial entre a TJLP e o custo do 
financiamento soberano, gerando volatilidade no imposto sobre custos. A diferença entre a TJLP 
e o custo fiscal dos recursos é o mais importante motor da incerteza de custos. Se o custo fiscal 
dos recursos convergir para a TJLP, não haverá impacto fiscal, independentemente do volume 
de empréstimos do BNDES. Se a diferença subir para o nível médio de 2016, a projeção da linha 
de base do BNDES gerará um custo fiscal implícito estimado em R$ 32 bilhões por ano, em 
média, 2018-2020. A diferença entre os cenários elevado e baixo para o volume de crédito do 
BNDES seria, então, em cerca de R$ 5,1 bilhões. Assim, o principal motor da incerteza do custo 
fiscal é a mudança na taxa de juros."24 

 

O gráfico abaixo mostra como a TJLP historicamente teve um desempenho ainda menor que a taxa básica de juros brasileira, 
a taxa Selic. Como o BNDES emprestava dinheiro indexado à TJLP e, portanto, inferior à taxa básica de juros, o banco era 
criticado pelo uso político de investimentos públicos durante esse período. 

 

 
23 BYSKOV, Steen; CLAVIJO, Mateo. Understanding the effects of the Taxa de Longo Prazo (TLP) reform in Brazil. The World Bank, 2017. 
Disponível em <http://documents.worldbank.org/curated/en/894891502429039796/understanding-the-effects-of-the-taxa-de-
longo-prazo-tlp-reform-in-brazil>. 
24 Idem. 
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Em 2018, na gestão de Michel Temer, o Governo Federal instituiu a Medida Provisória nº 777/18. O projeto de lei criou 
uma nova taxa de juros de longo prazo, a TLP. Segundo Byskov e Clavijo, os fatores que motivaram a mudança foram: 

 

● "Proteger o país contra o risco fiscal futuro: A diferença entre a TJLP e o custo de 
financiamento do governo gerou um alto custo fiscal indireto e opaco que está estimado em 
quase R$ 48 bilhões em 2016. Esse custo diminuiu à medida que as taxas de juros do 
mercado diminuíram para a TJLP, mas se as taxas de juros do mercado aumentarem e a 
TJLP não se manter, o custo pode voltar a subir. 

● Melhorias na transmissão da política monetária: A TJLP, corrigida por uma regulação que 
não está diretamente ligada à política monetária, acabou desconectando grande parte das 
decisões monetárias do mercado de crédito. 

● Preocupações com a eficiência da má alocação do crédito direcionado: evidências 
relacionadas aos seus efeitos sobre o investimento e a produtividade levantam preocupações 
- veja abaixo a seção sobre eficiência econômica." 

 

A TLP é anunciada mensalmente pelo Banco Central do Brasil e é uma taxa fixa. Ao longo da vida útil dos contratos, o 
TLP varia apenas o componente da inflação, calculado com IPCA. A TLP-Pré baseia-se na média de três meses da taxa real 
de juros do título público NTN-B de 5 anos.25 

 
25 BNDES. Metodologia de cálculo da TLP. Disponível em 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/metodologia-de-calculo-da-tlp/> 

Gráfico 7 – TJLP e Selic 
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Esse movimento coincidiu, temporalmente, com um período em que o Brasil enfrentava – tal como já se expos 
anteriormente – um período de crises de diversas naturezas. Como reflexos de tal contexto, importante mencionar o cenário 
de restrições fiscais, orçamentárias (que impactava não somente o Governo Federal, mas também e em especial, os Estados 
e Municípios).  

Ainda, as crises se agravavam, também, no contexto institucional. Em tal ambiente, foi cada vez mais premente a 
necessidade de revisão das políticas de crédito dos bancos públicos. 

1.2 Situação Atual e Necessidade De Acesso A Fontes Alternativas De Investimento 
Mesmo após grandes iniciativas públicas ao longo dos anos, o Brasil ainda luta contra a deficiência de investimentos e uma 
infraestrutura subdesenvolvida. De acordo com a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias Básicas: 

"O Brasil investiu, em média, 1,8% do PIB em infraestrutura nos últimos quatro anos - e nunca 
investiu mais de 2,5% nos últimos 15 anos. Mas precisa investir 4,3% do PIB por dez anos 
seguidos para eliminar gargalos que dificultam o avanço da produtividade e do 
desenvolvimento econômico e social. Adaptar a infraestrutura brasileira à fronteira 
tecnológica exigiria um esforço ainda maior."26 

O Relatório de Competitividade Global 2019 do Fórum Econômico Mundial classifica o Brasil como 78º entre 141 países 
em infraestrutura. A infraestrutura de transportes brasileira, subcategoria de infraestrutura, foi classificada como 85ª de 141 
e a de serviços públicos como 69ª. Os resultados demonstram ainda a necessidade crítica de investimentos em infraestrutura 
brasileira.27 Descrito pela necessidade de outras fontes de investimento na infraestrutura brasileira, Silva Filho demonstram 
como fontes alternativas, como o Mercado de Capitais, poderiam se desenvolver ainda mais no Brasil: 

"As parcerias com o setor privado são hoje a principal estratégia do governo brasileiro para 
promover investimentos em infraestrutura econômica e social, dadas as limitações fiscais dos 
entes federados e o progressivo esgotamento do apoio financeiro das instituições públicas de 
desenvolvimento. No entanto, os projetos em andamento da PPP no país ainda dependem quase 
inteiramente dos canais de crédito público, principalmente por meio do BNDES. Para que 
projetos de parceria com o setor privado tenham acesso a linhas de financiamento que não sejam 
o crédito público escasso, é necessário que o marco regulatório que rege essas concessões 
também favoreça sua integração com o mercado de capitais nacional."28 

O BNDES vem modificando sua atuação no mercado, reduzindo sua presença e adotando uma postura de impulsionar o 
crescimento por meio do apoio na estruturação de melhores (e mais financiáveis) projetos. De acordo com a superintendente 
do BNDES, Luciene Machado, a elaboração de estudos de viabilidade de projetos se tornou prioridade, pois a qualidade 
dos contratos atuais não condiz com as necessidades presentes. O que tem se anunciado é que a atuação do banco de 
desenvolvimento não está mais focada no provimento direto, mas sim tem se aproximado cada vez mais da estruturação de 
projetos.  

 
26 BARÔMETRO DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA Abdib/Ernest Young. 2ª edição. Novembro de 2019. 
27 WORLD ECONOMIC FORUM. Global Competitiveness Report 2019. Genebra: Fórum Econômico Mundial, 2019. 
28 SILVA FILHO, Edison Benedito da. Financiamento da infraestrutura no Brasil: limites dos mecanismos convencionais e alternativas a 
partir do investimento estrangeiro e do mercado de capitais. 2014. 
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Exemplo dessa postura são os recentes movimentos de apoio do BNDES na estruturação de projetos de parcerias no setor 
de saneamento e o engajamento para apoiar diversos Estados que buscam melhores modelos de concessão, PPPs e 
desestatização.29 

Da mesma forma, no Relatório Integrado de 2019 do BNDES, na fala de seu Presidente Gustavo Montezano, pontuou de 
maneira clara este direcionamento próximo da estruturação de projetos e focado na privatização de ativos do banco: 

“Usando nossa experiência e conhecimento acumulado em processos de desestatização, estamos 
auxiliando os diferentes entes federativos na modelagem financeira e na estruturação de projetos 
de Parcerias Público- Privadas (PPP), concessões e privatizações. Para isso, no âmbito de nossa 
quinta meta, adaptamos a estrutura organizacional do Banco para trabalhar mais intensamente 
na estruturação dos processos de desestatização e ampliar a interlocução com os três níveis de 
governo” 

O contexto de paulatina alteração do papel do BNDES e, em especial, a redução da TJLP para TLP, foram condições que, 
possivelmente, explicam a opção feita pela Concessionária Entrevias, para realizar o seu financiamento de longo prazo a 
partir de títulos emitidos e adquiridos pelo mercado, como veremos a seguir na descrição do projeto e nas condições de 
contração de seu financiamento.  

  

 
29 ESTADÃO; ISTOÉ. BNDES fará papel de estruturador de projetos de infraestrutura. Disponível em 
<https://www.istoedinheiro.com.br/bndes-fara-papel-de-estruturador-de-projetos-de-infraestrutura/> 
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CAPÍTULO II - O CASO ENTREVIAS 
 

2.1 Breve Contextualização das Etapas Conduzidas para Estruturação do Projeto 
(Burocracia e estrutura institucional do Estado de São Paulo) 
 

Para conduzir projetos desta natureza, o Estado de São Paulo possuía um rito definido, à época, pelo Decreto Estadual n. 
61.371/201530. De acordo com tal decreto, em conjunto com uma série de outras disposições legislativas e regulamentares 
contextuais, os projetos de parcerias deveriam tramitar por uma série de órgãos e contar com a aprovação de diversas 
autoridades para ser viabilizado.  

No Estado de São Paulo, a Estrutura Institucional contava com um órgão deliberativo importante: o Conselho Estadual de 
Desestatização - CDPED31. Tal instituição se reunia periodicamente para deliberar sobre as etapas de estruturação dos 
projetos de Parcerias e Concessões. Referido Conselho era composto por secretários de Estado que tem envolvimento direto 
com o tema de parcerias: Fazenda, Planejamento, Governo, Desenvolvimento e o Procurador Geral do Estado.  

O CDPED contava, também, com uma secretaria executiva, que realizava a coordenação da estruturação dos projetos de 
parcerias e concessões, além de apoiar – em conjunto com a Unidade de Parcerias Público Privadas – a gestão dos contratos 
que passavam a ser conduzidos pelas unidades setoriais coordenadoras e Agências Reguladoras. 

Para o caso específico, a ARTESP – Agência Regulatória de Transportes Delegados do Estado de São Paulo – era um ator 
importante no desenvolvimento do diálogo institucional que foi formado para a estruturação do referido Projeto. 

Para saber mais sobre a estrutura de governança do Estado de São Paulo, é possível consultar o Relatório produzido na 
constância do Tema 2 “As PPPs e a relação ótima com outras instituições do Governo durante o ciclo dos projetos”, dos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto FGV and BID – Public Private Partnership Team collaboration in applied 
research under the PPP Network for Analysis and Best Practices.  

Interessante pontuar que o projeto foi estruturado com o engajamento de diversos atores internos ao Estado. Além do 
engajamento das equipes da Secretaria de Governo, Secretaria de Logística e Transporte, Departamento de Estradas de 
Rodagem, ARTESP e Unidade de PPP, foram, também, contratados especialistas técnicos para apoiar o desenvolvimento 
dos trabalhos (i) do Contrato Secretaria de Governo nº 06/2015 (Processo CC nº 134070/2015), em que figura como parte 
a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas; e (ii) do Contrato de Prestação de Serviços nº 0328/ARTESP/2016 
(Processo ARTESP n° 020898/2016), firmado com a International Finance Corporation – IFC, vinculado ao Banco 
Mundial. 

As análises realizadas pelos times se prestaram, tanto à fundamentação de questões estruturais do projeto, quanto à revisão 
do que fora proposto na modelagem original que vinha sendo construída pelo Governo do Estado de São Paulo (“GESP”). 

 
30 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 61.371. Disponível em 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2015/decreto-61371-21.07.2015.html> 

31 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual n. 61.371/2015. Art. 2. Inciso VII. Disponível em 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2015/decreto-61371-21.07.2015.html> 
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A intenção foi de conferir maior atratividade para o Projeto. As análises realizadas foram pautadas na diretriz de verificar 
se as premissas consideradas pelo GESP confeririam conforto suficiente para investidores e financiadores. 32 

Uma das diretrizes que nos parece ter norteado a estruturação do Projeto foi, justamente, a de conferir igualdade de 
condições para a participação de potenciais interessados estrangeiros. Por este motivo, então, adicionalmente ao data room 
virtual, foi contratado o desenvolvimento de um hotsite, especialmente voltado para o público internacional 
(http://novasconcessoes.sp.gov.br/lotes.php). Em tal canal, os potenciais interessados puderam encontrar informações 
relevantes (apresentadas em língua inglesa) sobre o histórico das concessões rodoviárias paulistas, sobre o papel 
institucional e as competências da ARTESP, dentre outros aspectos.  

Uma série de outras medidas foram adotadas para estimular a competição e a entrada de potenciais novos players no 
certame. Além daquelas que foram consignadas no regramento contratual e editalício (e que serão descritas adiante), 
também contribuíram para a construção de um ambiente de fomento da concorrência e abertura de mercado (i) os processos 
de Market sounding; e (ii) os roadshows nacionais e internacionais. 

Na 16ª Reunião Extraordinária, havida em 28 de outubro de 2015, os conselheiros do CDPED aprovaram, por unanimidade, 
o seguimento das etapas necessárias à estruturação do Projeto. A ARTESP realizou em sequência Audiências Públicas 
durante o período compreendido entre os dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro de 201633. As minutas preliminares de edital, 
de contrato e dos demais anexos foram submetidos também à Consulta Pública, durante o período de 23/05/2016 a 
22/06/201634 

Foi realizada oitiva prévia à Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Estado de SP, conforme o regramento 
estabelecido na Lei Orgânica da PGE (Lei Complementar n. 1.270/2015).35  

Com a evolução dos estudos e da modelagem, e após incorporadas as sugestões pertinentes e refletidas as contribuições nas 
minutas de Edital, Contrato e Anexos, os documentos foram encartados no processo administrativo ARTESP no. 327.153, 
encaminhado, em 19 de setembro de 2016, para a análise da Consultoria Jurídica da ARTESP e da Procuradoria Geral do 
Estado quanto à viabilidade jurídica de condução da concessão, da forma como regrada no material. 

Finda essa etapa revisional do conteúdo dos documentos que embasam a concessão, o Governo do Estado pode seguir com 
a publicação do Edital do Projeto, no dia de 5 novembro de 2016. 

2.2 Caracterização Da Concessão Do Lote De Centro-Oeste Paulista  
O processo de estruturação resultou na formulação de um projeto arrojado e com características que procuraram dar solidez 
a operação do ativo público, como veremos a seguir. Os estudos que embasaram o projeto primaram por circunscrever de 
maneira clara os riscos e as oportunidades de receita da concessão.  

 
32 Os produtos estão disponibilizados em versões elaboradas na língua portuguesa e em versões traduzidas para o inglês. 

33 As audiências foram realizadas nos municípios de São Paulo, Capão Bonito, Peruíbe, Araraquara e Assis, em atendimento aos termos 
do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como ao artigo 29 da Lei Estadual nº 10.177/1998, para apresentação do projeto à 
população e aos interessados. O conteúdo das Audiências Públicas foi divulgado no DOE/SP, assim como por via eletrônica, no site 
eletrônico da ARTESP: http://www.artesp.sp.gov.br/transparencia-audiencias-publicas. 

34 A consulta foi disponibilizada no sítio eletrônico da ARTESP: http://www.artesp.sp.gov.br/transparencia-consultas-publicas. 

35 A oitiva é considerada obrigatória na elaboração de atos convocatórios de licitação e minutas de contrato (art. 44, III). 
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O delineamento claro das responsabilidades, que confere previsibilidade, e as regras contratuais que permitiram a 
flexibilidade para aderência do regramento à realidade fática que se apresenta, permitiram a atração de atores “não 
tradicionais”, ampliando a competividade do processo, assim como permitindo que outras formas de captação de recurso 
fossem aceitas.  

2.3 Escopo da concessão 
A concessão do Sistema Rodoviário do Lote Centro-Oeste Paulista configurou um passo importante na expansão econômica 
da região sudeste, permitindo que o Estado de São Paulo apresentasse uma rota de passagem de qualidade entre a o Paraná, 
na região sul, e Minas Gerais, sudeste, interligando as economias regionais e econômicas locais do Estado de São Paulo. O 
Sistema Rodoviário do Lote Centro-Oeste é composto pelas rodovias indicadas na figura abaixo: 

 

36 

 

Conforme observado na figura acima, os trechos de rodovia compreendidos pelo Lote Centro-Oeste Paulista, cruzam 30 
municípios do Estado de São Paulo. Interessante notar que o sistema rodoviário objeto da concessão era integrado em parte 
por segmentos rodoviários contemplados em uma outra concessão que, até então, era administrada pela Concessionária 
ViaNorte, e que figurava como escopo do Contrato de Concessão ARTESP 002/CR/1998 (indicado na figura como “Sistema 
Remanescente”)37. O trecho rodoviário destacado (ViaNorte) seria incorporado na nova concessão do Lote Centro-Oeste 
Paulista, uma vez que o prazo de vigência desta concessão estava por findar. 

 
36 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Novas Concessões de Rodovias Estaduais de São Paulo. Disponível em 
<http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/legislacao/AUDI%C3%8ANCIA%20P%C3%9ABLICA%2005-2016/ap-rodovias-
araraquara-01-02-2016.pdf> 

37 A Concessão da ViaNorte (operada até aquele momento pela concessionária de mesmo nome, integrante do grupo Arteris), era 
uma concessão iniciada no ano de 1998, com volume de tráfego conhecido e com os principais investimentos em duplicações e 
melhorias já realizados. 
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Houve, assim, um plano de transição para que, com a nova concessão, o licitante vencedor pudesse receber a malha e já 
começar a explorar a concessão rodoviária também para aquele trecho. A transferência do Sistema Remanescente somente 
ocorreu quando do término do Contrato de Concessão ARTESP 002/CR/1998 (por decurso do prazo contratual, sem que 
haja antecipação do término por ocasião da nova concessão).  

Dessa forma a concessão do Lote Centro-Oeste, incorporou rodovias já concedidas (além de trechos que seriam agregados 
aos traçados originalmente concedidos – até então não operados por empresas concessionárias). O Projeto, portanto, 
caracteriza-se como um ativo brownfield, uma vez que o operador concessionário aufere receitas desde o início da operação, 
impactando diretamente a capacidade de pagamento de juros para amortização da dívida que seria necessária contrair para 
implementar as melhorias desejadas. A extensão da malha concedida ao final foi de cerca de 570 quilômetros no eixo entre 
o município de Florínea e Igarapava. 

A concessão apresentou também plano de intervenções com investimentos iniciais, que deveriam ser concluídos 
integralmente durante os primeiros oito anos da concessão. Dos 570 km da concessão, cerca de 200 km deveriam ser 
duplicados, conforme tabela e figura a seguir: 

 

2.4 Investimentos 
De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE realizado pelas equipes técnicas, os investimentos 
totais que deveriam ser realizados pela Concessionária ao longo do período de investimentos seriam da ordem de R$ 4,8 
bilhões de reais, à época, conforme consta no Edital da Concessão, conforme tratado na introdução deste capítulo. 38 

 
38 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 3.1. Disponível em: 
<http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Documento/Download?codigo=13027> 
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2.5 Considerações Sobre A Modelagem Econômico-financeira 
O modelo econômico-financeiro levou em consideração inputs levantados pela ARTESP e pela Secretaria de Logística e 
Transportes. Em parte, as informações eram relacionadas a um projeto já em andamento – a Concessão da Via Norte -, o 
que tornava possível ter maior previsibilidade e assertividade nos dados coletados.  

Interessante notar que foram feitos diversos levantamentos, inclusive estudos de demanda para cada um dos trechos que 
constituem o sistema rodoviário. 

• SP 266 do km 486+492 ao km 509+036 (contempla um trecho sobreposto à SP 333) 

• SPA 502/266 do km 0+000 ao 1+170; 

• SP 294 do km 451+700 ao km 458+000 (trecho sobreposto à SP 333);  

• SP 333 do km 212+450 ao km 327+200, do km 333+500 ao 400+988, do km 404+251 ao km 440+630 e do 
km 444+519 ao km 450+990; 

• SPA 245/333 do km 0+070 ao 2+605 e do km 3+610 ao 13+205; 

• SPA 274/333 do km 0+000 ao 0+300; 

• SPA 370/333 do km 0+000 ao 0+464; 

• SPA 409/333 do km 0 ao 3+420. 

 

Após a Fase de Transição, com o fim do Contrato 002/CR/1998, firmado com a concessionária ViaNorte, o Sistema 
Rodoviário a ser explorado pela Concessionária passou a ser integrado pelos seguintes segmentos rodoviários: 

• SP 322 do km 307+590 ao 390+500; 

• SPA 321/322 do km 0+000 ao 3+560; 

• SPA 325/322 do km 0+000 ao 8+550; 

• SPA 336/322 do km 0+000 ao 0+150; 

• SPA 343/322 do km 0+000 ao 9+750; 

• SPA 375/322 do km 0+000 ao 3+000; 

• SP 328 do km 323+130 ao 337+010; 

• SP 328 do km 468+390 ao 475+740; 

• SPA 468/328 do km 0+000 ao 2+200; 

• SPA 470/328 do km 0+000 ao 1+490; 



 

26 
 

• SP 330 do km 318+500 ao 450+110; 

• SPA 327/330 do km 0+000 ao 5+500; 

• SPA 355/330 do km 0+000 ao 6+077; 

• SPA 410/330 do km 0+000 ao 0+300; 

• SP 351 do km 128+700 ao 150+440; 

• SPA 135/351 do km 0+000 ao 1+300. 

 

Além do engajamento das equipes da Secretaria de Governo, Secretaria de Logística e Transporte, Departamento de 
Estradas de Rodagem, ARTESP e Unidade de PPP, foram, também, contratados especialistas técnicos para apoiar o 
desenvolvimento dos trabalhos (i) do Contrato Secretaria de Governo nº 06/2015 (Processo CC nº 134070/2015), em que 
figura como parte a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas; e (ii) do Contrato de Prestação de Serviços nº 
0328/ARTESP/2016 (Processo ARTESP n° 020898/2016), firmado com a International Finance Corporation – IFC, 
vinculado ao Banco Mundial39.  

Tanto a FIPE quanto o IFC disponibilizaram times de experts para realizar estudos necessários à modelagem ora proposta. 
Os resultados dos estudos elaborados foram descritos nos relatórios de trabalho que se encontram disponíveis em um data 
room virtual, acessível em https://www4.idealsvdr.com/v3/ifc/.  

As análises realizadas pelos times se prestaram, tanto à fundamentação de questões estruturais do projeto, quanto à revisão 
do que fora proposto na modelagem original que vinha sendo construída pelo Governo do Estado de São Paulo. A intenção 

 
39 O contrato com o IFC contemplou a revisão dos estudos realizados por um time de especialistas internacionalmente reconhecidos 
em suas respectivas áreas de atuação.  

 

Allen & Overy: escritório de advocacia internacional com sede em Londres. Com mais de 5.000 funcionários, incluindo mais de 500 
parceiros em 46 escritórios em todo o mundo, a empresa consultoria jurídica na Europa, nas Américas, Ásia, Austrália, África e Oriente 
Médio; 

Steer Davies Gleave: empresa inglesa focada na prestação de serviços de planejamento e consultoria para governo e empresas, com 
trinta anos investindo em técnicas de planejamento de transportes; 

Logit: sólida empresa brasileira com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de projetos logísticos no mundo todo; 

Tecnic Consulting Engineers: empresa italiana de consultoria para serviços de Engenharia e Arquitetura, atua na Itália, Albânia, Rússia, 
China, Brasil e Nicarágua há mais de quarenta anos; 

JGP Gestão Ambiental: empresa de consultoria brasileira estabelecida em 1993 e especializada em Planejamento e Gestão Ambiental. 
Com sede localizada em São Paulo, a empresa atua principalmente em projetos industriais, de infra-estrutura de transporte e de 
desenvolvimento urbano no Brasil e no exterior; 
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foi a de conferir maior atratividade para o Projeto. As análises realizadas foram pautadas na diretriz de verificar se as 
premissas consideradas pelo GESP confeririam conforto suficiente para investidores e financiadores. 

Para que o projeto estivesse em linha com as condições de mercado e compatível com as melhores práticas nacionais e 
internacionais, e para que se tornasse uma opção de investimento robustamente estruturada, as recomendações apresentadas 
nos relatórios foram, na medida do legalmente viável, acatadas. 

 Os produtos estão disponibilizados em versões elaboradas na língua portuguesa e em versões traduzidas para o inglês. Uma 
das diretrizes que norteou a estruturação do Projeto foi, justamente, a de conferir igualdade de condições para a participação 
de potenciais interessados estrangeiros. Por este motivo, então, adicionalmente ao data room virtual, foi contratado o 
desenvolvimento de um hotsite, especialmente voltado para o público internacional 
(http://novasconcessoes.sp.gov.br/lotes.php). Em tal canal, os potenciais interessados puderam encontrar informações 
relevantes (apresentadas em língua inglesa) sobre o histórico das concessões rodoviárias paulistas, sobre o papel 
institucional e as competências da ARTESP, dentre outros aspectos.  

Uma série de outras medidas foram adotadas para estimular a competição e a entrada de potenciais novos players no 
certame. Além daquelas que foram consignadas no regramento contratual e editalício (e que serão descritas adiante), 
também contribuíram para a construção de um ambiente de fomento da concorrência e abertura de mercado (i) os processos 
de Market sounding; e (ii) os roadshows nacionais e internacionais. 

Sendo assim, a modelagem econômico-financeira foi submetida ao escrutínio do mercado. Houve um processo de 
aproveitamento das contribuições apresentadas nesses momentos de conversa com o mercado, o que parece ter se revertido 
positivamente para a estruturação do Projeto, de forma a refletir aspectos vistos como equilibrados.  

2.5.1 Prazo da Concessão  

O prazo da concessão previsto foi de 30 anos, podendo ser prorrogado de acordo com o regramento contratual estabelecido 
no Edital.40 

2.5.2 TIR Referencial EVTE 

A Taxa Interna de Retorno referencial do projeto, considerada pela modelagem como diretriz estimativa do modelo 
econômico-financeiro do projeto de concessão do Lote Centro-Oeste Paulista, foi de 9,83%, conforme indicado no 
Relatório de Audiência Pública apresentado pelo GESP.41 para se obter esse valor de TIR, foram consideradas as seguintes 
premissas referenciais, com base na estrutura de capital observada na prática de rodoviárias do Estado.  

 

 
40 As prorrogações foram limitadas, especialmente para o caso de incremento de prazo decorrente de adição de obrigações de 
realização de novos investimentos. Dessa forma, este seria o prazo máximo para amortização de todos os investimentos realizados. 

41 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Novas Concessões de Rodovias Estaduais de São Paulo. Disponível em 
<http://www.artesp.sp.gov.br/Shared%20Documents/legislacao/AUDI%C3%8ANCIA%20P%C3%9ABLICA%2005-2016/ap-rodovias-
araraquara-01-02-2016.pdf> 

http://novasconcessoes.sp.gov.br/lotes.php
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Tabela 2 – Estrutura de Capital no Edital 

Capital Próprio 50% (em VPL) 

Capital de Terceiros 50% (em VPL) 
• Empréstimo Ponte (Ano 1) 
• Financiamentos de Longo 

Prazo 
• Debêntures Incentivadas42 

 

É importante notar que o WACC que resulta na TIR considerada para o Projeto considera um custo de capital de terceiros 
que reflete, não somente financiamentos de longo prazo (que à época era feito tradicionalmente considerando o BNDES 
como principal provedor de dívida, num patamar de alavancagem de até 80%), mas também foi contemplada a emissão de 
debêntures incentivadas, demonstrando que a equipe de modelagem já considerava a contratação de dívida por outros 
instrumentos. 

Não somente as debêntures incentivadas foram expressamente assumidas como premissa, como também houve uma 
previsão de que representariam 50% da composição do custo de capital de terceiros. Se comparada com a forma 
corriqueiramente estruturada para projetos anteriores de mesma natureza (com participação muito mais relevante por parte 
do BNDES), essa composição de capital já sinalizava a intenção de incentivar uma composição mais privada da dívida.  

Importante apontar que as premissas consideradas estavam em linha com as condições sinalizadas pelo BNDES como 
possíveis de serem ofertadas para a futura concessionária do Lote Centro-Oeste Paulista. Claro que o Estado não tem 
ingerência sobre as políticas de concessão de crédito do Banco. E, ainda, as projeções econômico-financeiras são meramente 
referenciais, de forma que a modelagem é apenas um parâmetro para conferir alguma previsibilidade para o investimento. 

É preciso lembrar que à época em que o projeto fora estruturado (2015 e 2016), o Brasil passava por um momento de crise 
fiscal e orçamentária. Além disso, observava os efeitos de uma situação política desestruturadora (impeachment) e de um 
grande impacto no contexto institucional – com a operação Lava Jato. Tais acontecimentos impactaram o mercado de 
infraestrutura; a uma, porque impactou diretamente a viabilidade de participação dos players tradicionais; a duas, porque 
culminou com uma revisão anunciada do papel que o BNDES se propunha a desempenhar em projetos desta natureza. Com 
isso, o cenário também foi marcado por uma expectativa de restrição de crédito público.  

Vale notar que um reflexo possível disso foi a mudança entre as taxas de indexação utilizada que, de TJLP passou a ser 
TLP, uma taxa que reflete um menor conteúdo de subsídios públicos. 

Considerando tal contexto, as bases para modelagem – que poderiam, claro, ser alteradas pelos privados interessados na 
busca pela eficiência e por maior retorno – levaram em consideração algumas premissas que eram possíveis de serem 
previstas como base de partida para o certame que origina a concessão. 

 

 
42 Idem. 
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2.5.3 Receitas 

A principal fonte de receita pela exploração do ativo seria a cobrança de pedágio dos usuários que trafegam pelas rodovias 
que compõe o sistema. As tarifas quilométricas foram estimadas nos seguintes valores43: 

• Pista Simples: R$ 0,0981 
• Pista Dupla: R$ 0,1374 

 
A modelagem também considerou a possibilidade de exploração de receitas acessórias44.A tarifa de pedágio a ser cobrada 
dos usuários da rodovia seria reajustada anualmente com base no IPCA.45 

2.5.4 Contrapartidas da Concessionária 

Os principais encargos da concessão seriam o pagamento das outorgas oferecidas ao Governo do Estado e São Paulo: 

• Outorga Variável: 3% da Receita, paga mensalmente, ao longo de todo o Contrato da Concessão.46 
• Outorga Fixa: Lance mínimo de R$ 397.250.648,00 (em valores de 2016), dividida em duas parcelas, sendo a 

primeira paga como condição para a assinatura do Contrato de Concessão e a segunda paga como condição para a 
transferência do Sistema Remanescente.47 

O valor referencial de cada uma das parcelas era de cerca de R$ 397.000.000,00 (50% do valor total de outorga fixa). Este 
deveria ser, inclusive, o valor mínimo que serviu como referência para que os licitantes apresentem suas propostas 
comerciais. 

O pagamento da outorga fixa tem relevante impacto para dinâmica do financiamento do projeto, uma vez que ela é um 
grande custo, que deve ser pago logo após o momento em que o licitante se logra vencedor. A outorga gera uma demanda 
por capital alta. Tipicamente o pagamento é realizado via equity ou empréstimos pontes. No caso da Entrevias, o licitante 
vencedor apresentou proposta com ágio maior do que 130%, tendo considerado um valor de cerca de R$ 1.000.000.000,00 
(a valores de 2017) para a outorga.  

2.5.5 Tráfego 

Para dar fulcro aos valores de outorga foram realizados estudos de tráfego com base em dados coletados pelo GESP (i) a 
partir de radares instalados nos trechos rodoviários; (ii) estudos recentes de contagem; (iii) informações catalogadas a 
respeito do histórico da Concessão da Vianorte; (iv) pesquisas de origem e destino, e demais análises recorrentemente 
realizadas pela equipe da Secretaria de Logística e Transportes. 

 
4343 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Anexo 04 Estrutura 
Tarifária. 

44 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 11.3. 

45 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 10.1. 

46 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 5.3 item ii. 

47 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 6.2. 
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2.6 Inovações Editalícias E Contratuais Que Viabilizaram A Participação Do Pátria 
2.6.1 Edital 

A licitação foi processada na modalidade Concorrência Internacional48.O procedimento licitatório foi realizado no âmbito 
da B3 – Bolsa de Valores de São Paulo.49 

2.6.1.1 Critério de Julgamento 

O julgamento das propostas comerciais foi feito com base no critério de maior valor ofertado para a primeira parcela da 
outorga fixa, a ser paga, pela licitante vencedora, como condição para a assinatura do contrato de concessão50 

O estabelecimento do “maior valor da outorga” como critério de julgamento da licitação foi estabelecido – dentre outras 
razões –, aparentemente, para assegurar a entrada de licitantes com saúde financeira robusta o suficiente para garantia do 
cumprimento das obrigações contratuais. Isso porque, tal como se explicará a seguir, o modelo licitatório priorizou a 
comprovação de capacidade econômico-financeira dos potenciais licitantes, em detrimento de um maior peso para a 
atestação e comprovação de experiência técnica anterior.  

Essa prática se coaduna com o que é corriqueiramente praticado internacionalmente, à luz da noção de que – muito mais 
do que um contrato de obra – as concessões figuram como contratos operacionais e gerenciais, com escopo de conferir ao 
usuário o serviço público adequado.  

2.6.1.2. Condições de Participação no Certame  

Este foi um dos aspectos que gerou maior número de recomendações por parte dos interessados, as quais foram apontadas 
nos relatórios técnicos produzidos pelos especialistas contratados (especialmente nos relatórios jurídico e o que resultou do 
processo de market sounding).  

Considerando o contexto e o resultado de participação de players ao longo das audiências, consultas e rodadas de sondagem 
de mercado, os documentos editalícios foram alterados para refletir regras mais amistosas para participação de agentes ditos 
“não tradicionais”, tais como fundos, interessados estrangeiros, operadores etc.  

 
48 Conforme o artigo 2o da Lei 8.987/95, Lei Federal de Concessões. 

49 A licitação foi realizada com inversão de fases, contando, também, com uma etapa de lances, conforme permitido pela Lei Federal 
de Concessões. A dinâmica (sem contar as fases de eventual saneamento e/ou processamento dos recursos): (i) apresentação de 
todos os envelopes (garantias, proposta e habilitação) pelos licitantes, na data designada pela ARTESP para a sessão pública da 
licitação; (ii) abertura dos envelopes que contenham as garantias de proposta dos licitantes; (iii) abertura dos envelopes que 
contenham as propostas comerciais dos licitantes; (iv) classificação das propostas comerciais para participação na fase de lances; (v) 
apresentação de lances; (vi) definição da proposta vencedora; (vii) abertura do envelope de habilitação da licitante que tenha sua 
proposta declarada como vencedora; (viii) declaração do resultado da licitação; (ix) homologação do resultado da licitação; (x) 
adjudicação do escopo contratual para o licitante vencedor. 

Nos termos previstos no inciso IV do artigo 4o, da Lei Complementar 914, de 4 de janeiro de 2002, a Comissão de Licitação foi formada 
pela ARTESP, que processou o certame com apoio da B3. 

50 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 6. 
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Destacamos no quadro a seguir os principais pontos de inovação que foram incorporadas no âmbito do certame para 
assegurar sua atratividade e ampliar o rol de possíveis interessados. 

 

Tabela 3 – Inovações Editalícias 

Inovações Descrição 

Constituição e liderança de 
consórcios 

Para conferir maior atratividade para participação de empresas 
estrangeiras, foi permitida a participação de consórcios integrados 
somente por empresas estrangeiras, ou mistos, com empresas 
nacionais e internacionais (sem a exigência de que a liderança 
coubesse, exclusiva e necessariamente, à empresa com sede no 
Brasil). 

O edital deixou bastante clara a intenção de isonomia de condições 
para participação de players brasileiros e estrangeiros51 

Documentos de Habilitação 
para empresas estrangeira 

Regras para comprovação de equivalência dos documentos (para 
viabilizar, com maior tranquilidade, a participação de empresas 
estrangeiras).52 

Nesse sentido, foi também permitida à Comissão de Licitação que 
aceitasse documentos e declarações que comprovassem a 
inexistência de documentos equivalente e, portanto, a inviabilidade 
de cumprimento de condição específica para empresas estrangeiras. 

Valores de Garantia de 
Proposta 

A exigência trazida no Edital foi a de que os licitantes individuais 
apresentem garantias no valor R$ 47.667.038,00 

Para os licitantes que se organizassem em forma de consórcio, o valor 
da garantia exigida era de 15% maior do que as garantias exigidas de 
licitantes individuais. Interessante notar que a prática de diversos 
editais brasileiros exige dos licitantes consorciados um valor de 30% 
maior, o que está em linha com a legislação brasileira. A sinalização, 
entretanto, denota um cuidado para que as empresas pudessem se 
organizar da forma como livremente entendessem apropriado para 

 
51 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 8.1. 

52 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 8.4 e 8.5. 
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conduzir todos os compromissos que seriam assumidos caso se 
tornassem vencedoras do certame53 

Valores de Patrimônio-
Líquido mínimo 

Em linha com orientações do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo54, o valor considerado para fins de incidência dos percentuais 
de garantias, patrimônio-líquido e capital social, passou a ser o 
montante resultante do somatório de investimentos considerados no 
escopo da concessão.55 

Funding para investimentos 
imediatos 

Esta foi uma mudança relevante do Projeto, em especial se 
comparada com outros editais de concessões em âmbito nacional e, 
também, em comparação com outros casos Paulistas. O edital deixou 
claro que, para adimplir com os compromissos assumidos nos 
primeiros anos da concessão, a concessionária poderia usar de 
quaisquer mecanismos - contratuais e societários – para assegurar 
que disporia de recursos suficientes para fazer frente aos 
investimentos e despesas necessárias. Em licitações para contratos 
similares, era muito comum perceber a exigência de que o licitante 
apresentasse, como condição para participar na licitação, prova de 
compromisso com instituições financeiras – as vezes, 
especificamente empréstimos ponte – para lastrear as obrigações 
contratuais para os primeiros anos da concessão. Essa exigência 
talvez fosse compatível com o cenário macroeconômico histórico do 
desenvolvimento das concessões; considerando participação do 
BNDES em patamares que já não eram praticados mais e uma 
presença do mercado financeiro privado de financiamento (em 
valores até bem expressivos e condições que tornavam o projeto mais 
caro) no financiamento de curto prazo.  

A exigência de empréstimo ponte e sua comprovação é, geralmente, 
associada à necessidade de o Poder Público assegurar que o parceiro 
privado que assuma o contrato de concessão não seja um aventureiro 
e evitar seleções adversas. Entretanto, essa pode ter sido uma das 
alterações bastante relevantes para permitir a estruturação que 
veríamos acontecer no âmbito do Projeto Entrevias. 

 
53 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 11. 

54 Súmula 43 TCE/SP “a licitação para concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros, os requisitos de qualificação 
econômico-financeira devem ter como base de cálculo o valor dos investimentos devidos pela concessionária.” 

55 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 13. 
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Qualificação das 
Instituições Financeiras que 

apoiem as licitantes 

Uma definição mais ampla de “Instituições Financeiras” foi inserida 
nas minutas, de forma a esclarecer que a participação de instituições 
estrangeiras não somente é permitida, como também é bem-vinda.56 

Estruturação da SPE 

Existia uma demanda para garantir à SPE o máximo de liberdade 
possível, para que sua constituição (e, inclusive, no que diz respeito 
aos critérios de abertura de capital e demais aspectos de governança) 
fosse orientada, tão somente, pela plena autonomia de seus 
patrocinadores. Embora fosse uma concessão comum, ainda que a 
legislação específica não estabeleça exigências quanto à necessidade 
de constituição de uma sociedade de propósito específico, a escolha 
do Estado foi de cuidado com a estrutura de financiabilidade e melhor 
governança da concessionária. Desta feita, o licitante vencedor 
deveria constituir uma sociedade de propósito específico na forma de 
uma sociedade anônima. 

Prazo entre a publicação do 
Edital e a Sessão Pública da 

Licitação 

A legislação pertinente, notadamente o art. 21 da Lei 8.666/93 (“Lei 
de Licitações”), estabelece os prazos mínimos entre a publicação de 
editais e as respectivas datas para recebimento das propostas. Em 
casos como o dessa concessão, seria possível considerar que tal prazo 
mínimo poderia ser de 45 dias (ou até mesmo 35 dias), de acordo 
com o que diz o citado artigo 

Reconhecendo às demandas dos licitantes, o GESP entendeu por bem 
estabelecer um prazo, entre a publicação do Edital e a Sessão Pública 
para Entrega dos Envelopes, de cerca de 110 (cento e dez) dias, o que 
é mais do que o dobro do que o prazo reconhecido pela Lei Brasileira 
como razoável para esse tipo de concorrência. 

O prazo estendido é compatível com o processo de tomada de decisão 
e com a governança de instituições privadas consolidadas. Este prazo 
permite que empresas possam fazer seus respectivos levantamentos 
e estudos para, então, tomar a decisão quanto a seguir ou não na 
competição pelo ativo.  

 
56 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Termos Definidos. “Instituições financeiras: 
qualquer instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou órgão análogo, quando se tratar de instituição estrangeira, que tenha 
como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.” 
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Atestação e comprovações 
de natureza técnico-

construtivas 

O Lote Centro-Oeste Paulista continha investimentos considerados 
simples de ser realizados, apesar da duplicação, pois não há um 
componente ambiental ou relacionado a desapropriações que fosse 
complexo ou representativo, sem técnicas construtivas desafiadoras. 

Considerou-se por bem estabelecer que, durante o certame não seria 
necessário que os licitantes apresentem atestados para comprovar 
qualquer capacidade construtiva. Foi permitida também a 
“subcontratação qualificada”, por meio da qual os licitantes somente 
declarariam que contratariam profissionais competentes e com prévia 
experiência para executar os investimentos que integravam o escopo 
contratual.57 

A subcontratação qualificada se coaduna, também, com a lógica do 
Project Finance, uma vez que considera a possibilidade de um gestor 
qualificado ser o centro de imputação das responsabilidades 
contratuais, mas ao mesmo tempo, ter flexibilidade suficiente para 
contratar as obrigações de terceiros. Essa flexibilidade é importante 
para, justamente, permitir que – seguindo uma escolha negocial, 
própria do ambiente privado de contratações – a concessionária 
decida (teoria da firma) por realizar diretamente ou indiretamente 
uma determinada atividade (em todas as hipóteses, se 
responsabilizando por sua tempestividade e qualidade, claro). A 
subcontratação – se e quando bem estruturada – é uma forma 
eficiente, também, de gestão de riscos e potencial maximização do 
retorno.  

Participação de Fundos de 
Investimento 

O Edital expressa um esforço ativo para afastar regras impeditivas de 
participação de fundos. De maneira pioneira, o Edital desta 
concessão rodoviária paulistas estabeleceu regramento que parecia 
contemplar, de forma apropriada, a lógica segundo a qual se processa 
a dinâmica de tomada de decisão de participação de um fundo de 
investimentos no certame licitatório para contratação de concessão 
rodoviária58: 

• Revisão da exigência de integralização de capital social. Os 
documentos foram adequados para contemplar a exigência 
da chamada de capital nos montantes e momentos 

 
57 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Termo Definido. “Subcontratação 
Qualificada - Hipótese facultada ao LICITANTE para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA para a realização de investimentos, 
mediante a celebração de contrato com entidade que detenha a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA pertinente ao empreendimento, conforme 
requisitos definidos neste EDITAL DE LICITAÇÃO” 

58 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 13.4.4. 
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apropriados e pertinentes às necessidades de desembolsos 
para realização dos investimentos contemplados. 

• Exigência de apresentação de demonstração, pelo 
administrador do fundo de investimento, da existência de 
instrumentos particulares de compromisso de investimentos 
firmados entre os cotistas e o fundo (conforme normativo da 
CVM, notadamente o art. 2o, parágrafo 5o, da ICVM n. 391, 
de 16 de julho de 2003); 

• Exigência de apresentação de documento denominado 
“anúncio de encerramento”, por meio do qual se apresenta o 
valor total subscrito na sociedade investida; 

• Revisão da exigência de indicação das controladoras da SPE 
até o nível das pessoas físicas (o que, em fundos com 
controle muito pulverizado – já que composto por diversos 
compradores de papeis/títulos – acarreta uma burocracia que 
tornaria a participação quase inviável). 

• Revisão da exigência de indicação de partes relacionadas, de 
forma a fazer com que isso não se revele como um fator de 
alta dificuldade de cumprimento por fundos de 
investimentos, em face das inúmeras participações 
societárias que podem ser detidas pelos fundos. 

Plano de Negócios 

Uma das maiores inovações relacionadas ao procedimento licitatório 
se referiu à revisão da exigência de apresentação de plano de 
negócios pelas licitantes. Nas licitações anteriores, que precederam 
as contratações da primeira e da segunda rodadas de concessões 
rodoviárias do GESP (e também na licitação para a PPP do Rodoanel 
e da Rodovia dos Tamoios), uma das condições que deveria ser 
plenamente satisfeita pelos licitantes durante o certame era a 
apresentação de plano de negócios. Tal documento deveria ser 
apresentado para demonstrar as condições consideradas pelos 
licitantes para embasar as propostas comerciais ofertadas. 

No presente caso, foi dispensada a apresentação de plano de negócios 
pelas licitantes. Somente foi exigida dos licitantes a apresentação de 
carta de instituição financeira que apoie a elaboração das propostas 
comerciais, declarando que analisou as condições consideradas e que 
a oferta apresentada é viável. Por conta desta particularidade, os 
processos de revisão e de reequilíbrio econômico-financeiro foram 
adequados para se coadunar com essa nova diretriz.59 

 
59 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Edital. Cláusula 16.5. Item ix. 
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1.6.1.3. Condições para Assinatura do Contrato  

As condições para assinatura do contrato também foram alteradas: foram estabelecidas exigências como a apresentação de 
Plano de Investimentos60e um Plano de Contratação de Seguros e Garantias61, assim como, a necessidade de manutenção 
de um patamar mínimo de capital social integralizado na SPE. 

Outra exigência, que condicionou a assinatura do contrato foi a necessidade de pagamento do valor da outorga fixa antes 
de se assumir a própria concessão. O pagamento deste montante acabou por figurar como uma garantia para o Poder 
Concedente da efetiva intenção e disposição da Concessionária conduzir a avença.  

2.6.2 Contrato 

As mudanças realizadas no Contrato foram feitas com o intuito de melhorar as condições de financiamento de projeto, 
endereçando pontos estruturais, tais como garantias, tramites de pagamento, metodologias de revisões ordinárias e 
extraordinárias, relacionamento com financiadores, assim como cálculo das indenizações devidas, hipóteses de término 
antecipado do contrato, mecanismos de solução de conflitos, tal como veremos a seguir. 

1.6.2.1 Direct Agreement – Acordo Tripartite62 

O contrato de concessão previu a possibilidade do estabelecimento do Acordo Tripartite, contrato que, facultativamente, 
poderia ser celebrado entre Poder Concedente, a Concessionária e o Agente de Garantia (representante da pluralidade de 
credores da Concessionária). O Acordo Tripartite veicula dois objetivos principais: (i) potencializar o alinhamento de 
interesses entre o Poder Concedente e os Financiadores e (ii) regulamentar o exercício de institutos jurídicos que, embora 
previstos na Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões), demandariam maior regulamentação para sua concretização. 

Por meio de tal Acordo Tripartite, o Estado de São Paulo sinalizou para a possibilidade de financiadores acompanharem 
detalhes importantes da execução contratual – em especial acessar dados relacionados a potenciais situações de stress 
contratual, que poderia, em alguma instância, gerar breach de covenants ou obrigações de fazer da Concessionária, no 
âmbito de seu contrato com eventual financiador. 

Ainda, este acordo regulamentava e conferia autorização apriorística para que financiadores pudessem exercer, ao menos, 
4 direitos conferidos por lei: (i) reparação direta, pelo financiador, de obrigação eventualmente inadimplida pela 
concessionária; (ii) indicação, pelo financiador, de integrantes dos conselhos e da administração da sociedade 
concessionária; (iii) excussão de garantia (penhor ou alienação fiduciária de ações, por exemplo) que assegure para o 

 
60 Para assinar o Contrato de Concessão, a licitante vencedora deverá apresentar o chamado “Plano Original de Investimentos” – POI. 
O POI deverá conter o detalhamento do cronograma de realização de cada uma das obras – que deverá respeitar os prazos iniciais e 
finais indicados no Contrato de Concessão, com apresentação da expectativa de avanço físico das etapas construtivas e com definição 
de marcos minimante semestrais. 

61 Vale explicar que a licitante vencedora deverá, para fins de assinatura do Contrato, apresentar um Plano de Contratação de Seguros 
e de Garantias demonstrando o planejamento para contratação de estruturas contratuais ou societárias que assegurem a realização 
dos investimentos tal como descritos no POI. Tais Planos deverão ser aprovados pela ARTESP e passarão a definir responsabilidade 
para a concessionária de efetiva contratação do quanto indicado no planejamento apresentado. 

62 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 33.1. 
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financiador a posição de controlador da sociedade concessionária; e (iv) substituição da concessionária – processar a cessão 
da concessão.  

Além disso, o Acordo Tripartite previa períodos de cura, em que o Estado suspenderia a atividade punitiva em favor de 
uma tentativa de a Concessionária retomar a operação adequada do ativo, sem agravar a situação financeira do operador.  

O alinhamento de interesses entre o Poder Concedente e os Financiadores é potencializado na medida em que (a) o contrato 
estabelece um sistema de notificações recíprocas e (b) garante a autorização do Poder Concedente para o exercício de 
direitos em determinadas situações. Em consequência, os Financiadores teriam acesso facilitado às informações relativas à 
Concessão e, igualmente, poderiam comunicar o Poder Concedente sobre eventuais descumprimentos dos contratos de 
financiamento.  

2.6.2.2. Conta Centralizadora – Desconto por performance e por atraso ou inexecução de obras63 

O contrato de administração de contas seria um contrato assinado entre o Poder Concedente, a Concessionária, o Banco 
Depositário e o Agente de Garantia (representante da pluralidade de credores da Concessionária), sendo facultativa para 
este. 

O contrato de administração de contas endereça dois objetivos principais: (i) conferir segurança aos descontos tarifários 
decorrentes de mau desempenho ou atrasos, à outorga variável e à taxa de fiscalização e (ii) viabilizar a garantia de 
percentual devido aos Financiadores a partir do saldo remanescente da receita tarifária. A segurança dos montantes retirados 
da receita tarifária decorre da automaticidade do procedimento: o Banco Depositário implementa os percentuais devidos 
em decorrência de Notificação, em detrimento de análises ou aprovações prévias. 

Desta forma, a Concessionária apenas teria acesso ao saldo remanescente, na medida em que os descontos devidos são 
efetuados em conta (Conta Centralizadora) cuja movimentação é exclusiva do Banco Depositário.  

2.6.2.3Way outs: financiamento / transição / forca maior prolongada64 

Foram determinadas hipóteses especialíssimas que poderiam ensejar a extinção antecipada do Contrato. O mecanismo de 
saída, de forma amistosa, impede o desgaste demasiado entre as partes e o esgarçamento de situação que compromete o 
serviço – em especiais condições em que a gestão não cumpre requisitos ditos básicos para a relação de concessão.  

São três as situações que motivam o tratamento descrito acima: 

(i) não obtenção, pela Concessionária, do financiamento de longo prazo pela Concessionária: com 
base na observação de operações com complexidades similares, estabeleceu-se o prazo máximo de 24 
meses, contados da data de assinatura do Termo de Transferência Inicial, com um prazo razoável para 
que tal contrato fosse formalizado pela Concessionária 

(ii) atraso ou inviabilidade de transição do Sistema Remanescente: tal como já referido anteriormente, 
o trecho rodoviário atualmente administrado pela concessionária ViaNorte passará a integrar a 
concessão do Lote Centro-Oeste Paulista; e 

(iii) evento de caso fortuito ou força maior que tenha efeitos prolongados: a terceira hipótese prevista 
no Contrato como viável de ser solucionada com a saída antecipada da relação contratual, é aquela 

 
63 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 33.4. 

64 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 6.4. 
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relacionada aos eventos imprevisíveis, extraordinários ou de consequências incalculáveis. Caso estes 
eventos venham a se materializar e, na eventualidade de os efeitos gravosos se alastrarem e se 
propagarem por prazo que extrapole 90 (noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre 
as PARTES, quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a 
exploração da CONCESSÃO. 

Vale a pena mencionar que, em ocorrendo os fatos mencionados, se as partes decidirem extinguir a relação contratual, os 
investimentos realizados pela concessionária e não amortizados deverão ser indenizados pelo Poder Concedente. 

2.6.2.4 Revisões Ordinárias65 

O contrato prevê a realização de Revisões Ordinárias quadrienais para readequação dos planos de investimentos, dos planos 
de seguros e garantia e dos Indicadores de Desempenho, de forma a aproximar a realidade contratual às reais exigências da 
sociedade.66 

2.6.2.5 Recomposição de equilíbrio por fluxo de caixa marginal e EVTE67 

A recomposição do fluxo de caixa marginal visa reequilibrar o contrato considerando os reais custos de oportunidade da 
Concessionária no momento do desequilíbrio. Para tanto estimar-se-ia um fluxo de caixa do evento de desequilíbrio e de 
sua compensação de forma a anular o Valor Presente Líquido de tal fluxo. Para garantir que a metodologia iria refletir os 
custos de oportunidade do momento, a Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor presente quando se 
tratar de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por fluxo de caixa marginal será a da venda das Notas do 
Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento 15/08/2050, capitalizada 
de um spread ou sobretaxa equivalente a 148,32% a.a. (valor de spread contido na redação do Contrato de Concessão)68. 

2.6.2.6 Matriz de Riscos – principais aspectos69 

Foi prevista também uma de matriz de riscos detalhada endereçando principais questões relacionadas ao projeto, 
contemplando divisões sobre (i) Risco ambiental, (ii) Risco de interferências, (iii) Risco cambial, (iv) Risco de alteração 
legislativa, (v) Risco arqueológico, (vi) Risco geológico, (vii) Risco de demanda e (viii) Risco de desapropriação, todas 
questões sensíveis para gestão do ativo. 

2.6.2.7 Inovações Técnicas70 

O contrato também procurou criar incentivos para a gestão tecnológica do ativo, permitindo que fossem desenvolvidas 
inovações técnicas que permitem uma operação eficiente do ativo e execução do contrato, como a possibilidade de 

 
65 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 24.1. 

66 As Revisões Ordinárias seriam instrumentadas por meio de uma Plataforma Digital, mantida pela Concessionária, para receber 
demandas e sugestões de todos os interessados, o que poderá acarretar a necessidade de realização de novos investimentos. Todas 
as contribuições serão analisadas, tanto pela concessionária quanto pela ARTESP, e passarão por Audiências Públicas para garantir 
que as demandas da sociedade sejam atendidas. 

67 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 22.3.2. 

68 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Contrato de Concessão ARTESP nº 0352/2017. Cláusula 22.4.4. 
69 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusula 19. 
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implementar o pedagiamento flexível em fluxo livre71, implementação de rede de Wi-Fi, plataformas de gestão inteligente, 
métricas de acompanhamento das rodovias, entre outros. 

2.7 Contratação da Concessão 
As novas tecnologias jurídicas e a solidez do Projeto permitiram que o certame fosse competitivo e despertasse o interesse 
de players não usuais para o setor rodoviário. Logrou-se vencedor o Pátria Infraestrutura III – Fundo de Investimento em 
Participações, parte do Grupo Pátria, braço relevante do Grupo Blackstone no Brasil – maior grupo de investimento private 
equity no mundo72. 

Após o processo de cuidadosa modelagem e realização da licitação nas bases apresentadas, a licitante vencedora cumpriu 
as condições pré-contratuais. Foi constituída, então, a SPE responsável pela execução o Projeto, denominada Entrevias 
Concessionaria de Rodovias S.A (“Entrevias”); o valor da outorga fixa paga, de R$1.341.501.677 (2017) (com ágio de 
130% em relação ao valor da outorga mínima, que figurou como critério de julgamento do certame)73.  

Em vista das principais características do projeto, e considerando que a concessionária teria total liberdade para optar pela 
estruturação financeira que fizesse mais sentido para adimplir com todas as obrigações contratuais, a forma escolhida foi a 
captação de recursos no mercado de capitais, por meio do instituto das debêntures incentivadas.  

  

 
71 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Concorrência Internacional n.º 03/2016. Contrato de Concessão. Cláusulas 19.2 

72 https://www.blackstone.com/the-firm/ 

73 INVESTE SP. Entrevias, do Pátria, assina concessão no interior de SP. Disponível em: 
<https://www.investe.sp.gov.br/noticia/entrevias-do-patria-assina-concessao-no-interior-de-sp/> 
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CAPÍTULO III – MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DAS 
DEBÊNTURES INCENTIVADAS 
 

A breve descrição histórica do protagonismo do BNDES no financiamento da infraestrutura brasileira deixa claro o contexto 
em que se desenvolveu a tomada de decisão que levou a estruturação da estratégia de financiamento do ativo Entrevias.  

Ainda, estabelece o ponto de reflexão necessário que contrapõe o protagonismo do BNDES – que agora vem amenizando 
o papel de provedor único (ou quase único) do crédito para obras estruturantes – e a timidez no desenvolvimento de um 
mercado que faça frente às necessidades de financiamento da infraestrutura. 

Ao longo do tempo, o banco de desenvolvimento constantemente fomentou o desenvolvimento da infraestrutura. Pela 
característica original de fomento, tradicionalmente o BNDES oferecia condições de crédito muito mais competitivas para 
o financiamento da infraestrutura: prazos mais longos, carências maiores, condições especiais e taxas de juros menores, 
quando comparados a quaisquer outras instituições financeiras privadas ou papéis emitidos no mercado.  

Ainda assim, o projeto da Entrevias foi financiado por meio do mercado de capitais, de maneira completamente anômala 
às práticas de mercado. Nesse sentido, para entender o caso, devem ser analisadas (i) as diferenças entre o modelo de 
financiamento via BNDES e o modelo de financiamento via debêntures incentivadas; (ii) os motivos que levaram à 
utilização das debêntures para o caso específico; (iii) como foi a estruturação do financiamento; (iv) quais foram as garantias 
oferecidas; e (v) demais características do projeto que foram decisivas para optar pelo financiamento via mercado de 
capitais. 

Ao observar o mercado no momento do financiamento do projeto, entre o final de 2017 e o começo de 2018, podem ser 
apontadas condições que favoreceram a utilização do mercado de capitais: (a) a queda da taxa SELIC durante o período, 
incentivando agentes a diversificar seu portfólio com produtos alternativos; e (b) a mudança da taxa de juros de longo prazo 
do BNDES. 

Ao longo do ano de 2017, o COPOM realizou diversos cortes na Meta SELIC. O ano iniciou com uma meta de 13,75% ao 
ano e, no final de 2017, a meta era de 7,00% ao ano74. O movimento incorre na diminuição de rentabilidade de diversos 
títulos de dívida tradicionais, visto que muitos deles são indexados à SELIC, ao mesmo tempo que fomentou a procura de 
investimentos alternativos.  

Deve também ser apontada a mudança da taxa de juros de longo prazo cobrada pelo BNDES. Como mencionado no capítulo 
anterior, o BNDES, em razão de mudanças no posicionamento governamental sobre investimentos diretos do Estado, trocou 
a TJLP pela TLP. 

 
74 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Histórico da Taxa de Juros do Brasil. Disponível em 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>. 



 

41 
 

Além das condições de mercado que favoreciam a utilização de métodos alternativos de financiamento, as características 
do projeto da Entrevias - uma rodovia brownfield, com projeção de tráfego sólida e receitas relativamente previsíveis - 
também se tornaram um fator relevante.  

Ainda, o fato de o patrocinador do projeto ter sido um fundo de investimentos com relevância nacional e internacional, 
reputação reconhecida e comprovado know how em gestão de ativos, também foi um dos fatores ensejadores da estruturação 
da engenharia de capital por meio de títulos negociados em mercado.  

Em conversas com agentes do mercado, pode-se constatar como a estrutura de garantias e condições do contrato de 
financiamento oferecido pelo BNDES à época não poderiam atender às especificações do projeto.  

Os empecilhos oferecidos pelos termos do BNDES podem ser demonstrados por (a) sua política estrita de pagamentos de 
juros apenas pelos sistemas price e SAC; e (b) a utilização das figuras de pre-completion e post-completion.  

A política de pagamento de juros apenas por sistemas específicos dificultaria o pagamento de caixa para projetos que 
possuem fluxo de caixa negativo durante seus anos iniciais. Sobre as figuras do pre-completion e post-completion, estas 
seriam mais adequadas para projetos que não possuem geração de caixa durante anos, como construção de parques eólicos 
e linhas de transmissão.  

Em se tratando de um projeto de rodovia brownfield, o fluxo de caixa estaria assegurado ainda que as obras fossem 
paralisadas. Sendo assim, caso utilizadas as figuras, a Entrevias incorreria em maiores despesas com juros sem nem mesmo 
oferecer maiores riscos de default. Esse movimento do BNDES para direcionar seu financiamento para projetos green fields 
é natural, uma vez que leilões de ativos já operantes e tarifários são raros no Brasil. 

Além das características apresentadas anteriormente, o financiamento via BNDES também oferecia outros engessamentos 
em razão de sua padronização. O primeiro que poderia ser exposto é o sistema constante de amortização. Nesse sistema, o 
principal é amortizado em parcelas constantes desde o início dos pagamentos.  

Sendo assim, considerando uma capacidade reduzida de geração de caixa, principalmente no início do projeto, amortizações 
constantes poderiam comprometer o endividamento da companhia. Isto porque, em face de uma impossibilidade de pagar 
as primeiras parcelas do BNDES, a Entrevias, por lógica, teria que assumir mais dívidas incorrendo em maiores custos com 
juros, em ciclo de refinanciamento não virtuosos. 

Outra padronização que poderia oferecer tais engessamentos para o projeto seria o sistema do BNDES de milestones. O 
banco de desenvolvimento determina uma série de pontos de verificação para o andamento das obras. A cada ponto 
superado, novo dinheiro é liberado para a companhia, sendo cobrado juros apenas da parcela liberada. Por outro lado, o 
mercado de capitais poderia oferecer uma oportunidade de obter toda a quantia de financiamento desde o início. 

Ao analisar finalmente o mercado de capitais como alternativa viável, pode-se observar como a emissão de debêntures 
incentivadas poderia modular todos os termos acima expostos, realizando um verdadeiro financiamento tailor made para 
as necessidades do projeto75. O cronograma de amortização foi modificado para prever pagamentos menores nas primeiras 
fases do projeto, diminuindo os custos de dívida. 

 
75 BANCO DO BRASIL. Flexibilidade abre caminhos para captação de recursos em projetos financiados. Disponível em 
<https://bancodobrasil.medium.com/flexibilidade-abre-caminhos-para-capta%C3%A7%C3%A3o-de-recursos-em-projetos-
financiados-d7db623756df>. 
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Dessa forma, foi possibilitada a realização de um verdadeiro project finance non-recourse, garantido apenas pelas (i) ações 
da companhia (ações da própria sociedade de propósito específico, e não de seus acionistas patrocinadores); e (ii) recebíveis 
futuros do projeto76.  

Vale ressaltar que o patrocinador do projeto, o fundo de investimento Pátria, já havia assumido riscos mesmo antes de 
realizar o financiamento. O sponsor já havia investido em forma de equity a quantia de R$1,2 bilhão por meio de seu fundo 
Pátria Investimentos Fundo III, principal acionista da Entrevias77. Nesse sentido, a própria assunção de um risco de 50% 
do projeto financiado por meio de equity parece também ter sido fator determinante para demonstrar os pontos fortes e 
segurança do projeto.  

Durante o debate realizado no evento “Rumo ao PPP Américas” - em que estiveram presentes como especialistas 
convidados os representantes da Concessionária (Pátria),  representantes do Estado de São Paulo (Subsecretária de 
Parcerias) e representantes especialistas em mercado de capitais e infraestrutura - obtivemos relatos que corroboram com 
esta essa informação, ou seja, a decisão de tomar 50% de equity foi tomada concomitantemente à decisão de utilizar as 
debêntures como meio de financiamento. Essa decisão teve como fundamental objetivo viabilizar a melhora do rating do 
ativo. 

Em uma operação coordenada pelo Itaú e Banco do Brasil, a Entrevias, considerando as características acima, optou por 
realizar seu financiamento via mercado de capitais. A oferta foi realizada em sede de esforços restritos, regulado pela 
Instrução Normativa nº 476 da CVM, e teve também a participação da XP Investimentos, Credit Suisse e ABC Banco além 
dos coordenadores78. 

Ainda que a Instrução Normativa nº 476 da CVM limite o público-alvo a 75 investidores profissionais, a oferta de 
debêntures incentivadas da Entrevias obteve grande adesão. Foram distribuídas debêntures em um valor total de 
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), ao passo que a demanda do mercado era de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
reais)79.  

Havendo o dobro de demanda comparado ao valor da emissão, os bancos ficaram confortáveis em adquirir todas as 
debêntures emitidas. Essa informação foi, inclusive, mencionada nos seminários realizados com especialistas convidados. 
Não houve a necessidade, portanto, de emissão de garantia firme, já que esse é um mecanismo acionado somente na ausência 
de adquirentes necessários para viabilidade do projeto. É interessante notar, inclusive, que o sponsor e os estruturadores 
líderes, segundo o que foi debatido no seminário com a presença de representantes da Concessionária, verificaram a 
disponibilidade de um provedor de tal firme. Isso contribuiu, inclusive, para destacar e chancelar a atratividade e a 
financiabilidade do Projeto, embora não tenha sido necessário se valer, efetivamente, do mecanismo80.  

 
76 Idem 

77 ENTREVIAS. Entrevias ganha prêmio internacional de “Melhor Financiamento de Rodovias da América Latina”. 
<https://entrevias.com.br/2018/10/16/entrevias-ganha-premio-internacional-de-melhor-financiamento-de-rodovias-da-america-
latina/>. 

78 VALOR ECONÔMICO Caso Entrevias é referência no mercado de dívida. 
<https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2019/12/20/caso-da-entrevias-e-referencia-no-mercado-de-
divida.ghtml>. 

79 Idem. 

80 Pode-se afirmar a não utilização da garantia firme de instituições financeira considerando a maior demanda em relação à oferta de 
debêntures assim que foram lançadas no mercado, sendo desnecessária a utilização de valores advindos de garantia firme. 
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Participação tamanha em um investimento exótico à época demonstra como as condições de mercado e as próprias 
características do projeto favoreceram a utilização do mercado de capitais. 

 

3.1 Comprovação da solidez do projeto 
Em recente publicação realizada no âmbito da coletânea desenvolvida pelo BID denominada PPP Américas 2021, foram 
discutidos no paper, Tema 1 – Confiabilidade de Pagamento, os desafios a respeito da solidez dos pagamentos públicos e 
da credibilidade desses pagamentos para conferir atratividade dos projetos junto a investidores e financiadores privados.  

Neste, foram apresentadas algumas ideias importantes sobre quais condutadas institucionais são capazes de acenar ao 
investidor a solidez de um projeto, em especial de que maneira é possível indicar que determinado projeto detenha fluxo de 
caixa seguro e está imerso em um arranjo jurídico/institucional/cultural que reflete os cuidados para conferir atratividade 
ao investidor.  

O trabalho trouxe como parâmetros para análise de robustez de projeto três “gates” que impactarão a visão do investidor e 
auxiliarão na sua tomada de decisão quanto investir em determinado projeto de parceria público-privada: (i) quem é o ente 
Contratante; (ii) qual é o desenho contratual proposto; e (iii) track record do comportamento do Regulador.  

O artigo elenca que “o investidor irá buscar entes contratantes que sejam maduros e transparentes em suas contratações, 
recebíveis que sejam críveis, e reguladores que respeitem as disposições do contrato de forma objetiva. Caso os 
pagamentos esperados falhem, o investidor irá executar as garantias, que devem ser robustas, confiáveis, automáticas e 
fáceis de serem estruturadas legalmente pelos entes.”81 

Vale ressaltar que, por mais que o presente caso não se trate de uma Parceria Público Privada (strictu sensu, por não se 
tratar de concessão administrativa ou patrocinada), as caraterísticas apontadas no referido paper tem aplicação na análoga 
ao presente caso. 

Conforme o panorama introdutório já traçado e as características que serão apresentadas/reforçadas a seguir, há de se 
verificar que para o caso em comento, os requisitos que constituem cada um dos gates foram identificados no caso da 
Entrevias. 

 

3.1.1 O Ente Contratante 

Na pesquisa apresentada no âmbito do evento preparatório para o PPP Américas (fev/2021) há indicação de que para o 
investidor é importante verificar que a entidade contratante tenha solidez suficiente para justificar a “aposta”. Tal como 
descrito no referido paper, o investidor sempre irá comparar um potencial investimento, com outros tantos, em localidades 
diversas e caraterísticas semelhantes; um projeto sempre será fruto de seu contexto, sendo um critério relevante para escolha 
do financiador a qualidade do cenário em se se encerre o projeto. 

 
81 sumário 
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No Caso Entrevias vemos que o contexto do projeto está inserido no Estado de São Paulo, que - desde 1998 - vem apostando 
no modelo de concessões e consolidando projetos de parcerias com a iniciativa privada desde então82. 

Desde o início de seu programa de parcerias, 29 projetos de concessão e 11 projetos de PPP foram contratados pelo Estado. 
Ao todo, mais de R$ 155 bilhões em investimentos, entre públicos e privados, já foram realizados. Atualmente, a 
Subsecretaria de Parcerias possui um pipeline de projetos em andamento, com investimentos previstos da ordem de mais 
R$ 40 bilhões.83 

Antes da concessão da malha rodoviária Centro-Oeste Paulista, outros inúmeros projetos de concessões de rodoviárias já 
haviam sido estruturados e demonstraram manifesta saúde financeira e estabilidade, tanto por parte da concessionaria, 
quanto do Poder Concedente. 

Além de ter um track record sólido, um arranjo institucional que funciona como modelo em âmbito nacional e uma 
sinalização de que segue apostando em novos projetos de parcerias, São Paulo também conta com um panorama legislativo 
que confere segurança ao programa de parceirização84.  

 

3.1.2 O Desenho Contratual 

O paper do PPP América também expressa que o arranjo contratual é extremamente relevante para conferir atratividade e 
finaciabilidade para os projetos.  

Dentre outros aspectos, são questões tidas como relevantes (i) o método de reequilíbrio econômico-financeiro (ii) a forma 
de cobrança de indenizações, (iii) os mecanismos de saída, (iv) a metodologia de valoração de bens reversíveis, (v) os 
mecanismos de solução de controvérsias, (vi) garantias, (vii) cronograma de investimentos, (viii) custos globais do contrato 
entre outras questões que resultam em exequibilidade financeira por parte do financiador, no caso de eventual insucesso. 

A tabela a seguir apresenta a forma como cada um desses pontos foi tratado no Projeto Entrevias. 

 
Tabela 4 – Inovações Contratuais 

Tema Cláusula Comentário 

Outorgas 
5.3 i – A Outorga Fixa, com valor de R$ 
1.314.501,667 (um bilhão, trezentos e 
quatorze milhões e um mil, seiscentos e 

A outorga fixa foi reputada – no 
âmbito dos Market sounding 
realizados – como um aspecto 

 
82 A respeito do arranjos institucional de São Paulo foram estudadas as principais condições que podem sinalizar robustez ao 
investimento no paper Tópico 2 – Arranjo Institucional ótimo para condução de programas de PPPs.  

83 http://www.governo.sp.gov.br/parcerias-e-inovacao/subsecretaria-de-
parcerias/#:~:text=Em%201998%2C%20o%20Governo%20do,e%20privados%2C%20j%C3%A1%20foram%20realizados. 

84 O Estado de São Paulo também apresenta regulação específica e consolidada: a Lei Estadual nº 7.835/1992, que trata das 
Concessões de Serviços Públicos no Estado de São Paulo, Lei Estadual nº 9.361/1996 , que institui o Programa Estadual de 
Desestatização, Lei Estadual Complementar nº 846/1998, que Disciplina as Organizações Sociais (OS), Lei Estadual nº 11.598/2003 
que dispõe sobre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), e a Lei Estadual nº 11.688/2004 Institui o Programa 
Estadual de Parcerias Público-Privadas. 
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sete reais e dezessete centavos) na data 
base de março/2016, a ser paga conforme 
os termos do anexo XX, sendo devidos os 
pagamentos das seguintes parcelas, com 
valores atualizados pelo IPCA/IBGE na 
data base de abril de 2017: (a) R$ 
960.522.305,96 (Novecentos e sessenta 
milhões, quinhentos e vinte e dois mil, 
trezentos e cinco reais e noventa e seis 
centavos) como condição mínima para 
assinatura do presente CONTRATO; E (b) 
R$ 415.990.932,61 (Quatrocentos e 
quinze milhões, novecentos e noventa mil, 
novecentos e trinta e dois reais e sessenta 
e um centavos) data base de Abril de 2017, 
a ser atualizado pelo IPCA/IBGE, como 
condição para efetivação definitiva da 
transferência do SISTEMA 
REMANESCETE conforme os termos do 
Anexo XX. 
 
5.3 ii – A outorga variável, que deverá ser 
mensalmente paga ao PODER 
CONCEDENTE, conforme os termos do 
Anexo XX, calculada em 3% (três 
porcento) da receita bruta auferida pela 
concessionária) 

que viabiliza maior 
financiabilidade para os 
projetos. Sinaliza solidez do 
investidor, que ao realizar os 
pagamentos das parcelas fixas, 
demonstra comprometimento 
para com o projeto, já que 
depende da geração futura de 
caixa para viabilizar a renúncia 
de liquidez inicial. 
 
Vale referir que as exigências 
editalícias focavam a capacidade 
financeira do investidor, não 
apresentando exigências 
técnicas restritivas ou 
contundentes. A intenção foi a 
de viabilizar a entrada de players 
que tivessem perfil de gestor das 
diversas interfaces com 
subcontratados. 
 
Ainda, a outorga variável foi um 
mecanismo adotado para, 
inclusive, servir como 
ferramenta de mitigação dos 
principais riscos do projeto – 
como o cambial, por exemplo.  

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – 
DA RECOMPOSIÇAO DO 
EQUILIBRIO- FINANCEIRO 
 
Destaques: 
 
22.3 A recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO 
como um todo, ou em relação a 
determinado EVENTO DE 
DESQUILÍBRIO em caso de REVISÃO 
EXTRAORDINÁRIA, será realizada de 
forma a se obter o Valor Presente Líquido 
dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, 
considerando-se a TIR respectiva à 
natureza de cada EVENTO DE 
DESEQUILÍBRIO, conforme 
determinado a seguir. 

Os mecanismos de 
recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro têm 
importante relevância para o 
financiador, pois indicará se o 
projeto será capaz de responder 
as modificações advindas de 
acertos naturais do contrato no 
tempo. Quanto melhor composta 
essa cláusula, melhores são 
chances de sucesso e 
longevidade do projeto. 
 
Visto isso a clausula descrita no 
Caso Entrevias é extremamente 
completa, com hipóteses claras 
de reequilíbrio e metodologia 
extensa para sua aplicação.  



 

46 
 

  
Para novos investimentos, há 
indicação da aplicação da 
metodologia de Fluxo de Caixa 
Marginal, com TIR já pré-
definida – refletindo condições 
macro e de mercado. 
 
 

Formas de 
Recomposição do 

reequilíbrio 

23.1 O PODER CONCEDENTE terá a 
prerrogativa de escolher a modalidade pela 
qual será implementada a recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, em especial, mas não 
exclusivamente, dentre as seguintes 
modalidades: 
 

i. Prorrogação ou redução do 
PRAZO DA CONCESSÃO 

ii. Revisão no valor da Tarifa 
Quilométrica 

iii. Ressarcimento ou 
indenização 

iv. Alteração do PLANO 
ORIGINAL DE 
INVESTIMENTOS ou do 
PLANO DE 
INVESTIMENTOS 
VIGENTE; 

v. Revisão dos valores de 
OUTORGA fixa ou variável; 

vi. Combinação das modalidades 
anteriores o outras permitidas 
pela legislação, a critério do 
PODER CONCEDENTE e 
observada a Cláusula 

23.2. Além das modalidades listadas na 
Cláusula 23.1, a implementação da 
recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO também 
poderá ser dar pelas seguintes 
modalidades, nestes casos, dependente de 
prévia concordância da 
CONCESSIONÁRIA: 
 

 



 

47 
 

I. Dação em pagamento de bens e 
/ou cessão de receitas 
patrimoniais 

II. Assunção pelo PODER 
CONCEDENTE de custos 
atribuídos pelo CONTRATO ao 
CONCESSIONARIO; 

III. Exploração de receitas Acessórias 
para além do prazo de vigência do 
contrato de concessão e/ou 
alteração nos padrões de 
compartilhamento de RECEITAS 
ACESSÓRIAS 

IV. Combinação das modalidades 
anteriores ou outras permitidas 
pela legislação 

SPE 

26.1 A SPE deverá obedecer a padrões de 
governança corporativa e adotar a 
contabilidade e demonstrações financeiras 
padronizadas, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, baseadas na 
Legislação Societária Brasileira (Lei 
Federal nº 6.404/76) e nas Normas 
Contábeis emitidas pela Conselho Federal 
de Contabilidade. 
26.2.1 As informações e demonstrações 
contábeis e financeiras da Concessionaria 
serão periodicamente apresentadas à 
ARSESP, deverão ser auditadas por 
empresa especializada de auditoria 
independente idônea, de notória 
especialização que tenha auditado nos dois 
exercícios anteriores empresas de capital 
aberto na Bolsa de Valores de São Paulo. 

Primeiramente, é relevante para 
o financiador que a companhia 
que irá receber o financiamento 
e, portanto, executar o projeto, 
seja uma SPE, onde os riscos do 
projeto não são contaminados 
pelos riscos eventualmente 
decorrentes de outros negócios 
conduzidos por seus 
patrocinadores. 
 
Dessa mesma forma, o Contrato 
de Concessão prevê a 
necessidade de a SPE seguir 
padrões de governança já 
adotados pelo mercado. 

Transferência de 
Controle 

27.4 A TRANSFERENCIA DE 
CONTROLE para o(s) 
FINANCIADORES deverá ser realizada 
de acordo com o ANEXO VIII e 
observadas as demais disposições 
pertinentes deste CONTRATO 

O contrato prevê procedimento 
próprio para o financiador caso 
ocorra uma mudança de 
patrocinadores do projeto, dessa 
forma é assegurado ou assunção 
da dívida pela próximo 
interessado ou um desfecho à 
dívida que não deixe 
desguarnecido o financiador. 
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Garantias para o 
Financiador – 

Acordo Tripartite 

33.1 Aos financiadores, representado na 
figura do agente fiduciário, constituído de 
poderes bastantes par todas as finalidades 
de contratadas, será facultada a celebração 
do ACORDO TRIPARTITE, em que 
figurarão como partes também o Poder 
Concedente, representado pela ARTESP, 
a Contratante e Concessionária, o qual será 
regido de acordo com as regras 
estabelecidas no ANEXO VII 

O contrato de concessão previu a 
celebração do Acordo Triparte, 
instrumento que viabilizaria a 
possibilidade de intervenção do 
Financiador durante um 
momento de crise de gestão, 
permitindo que esse assumisse a 
gestão e controlasse os riscos 
para garantir o cumprimento de 
seu mútuo. 
O Acordo Tripartite também não 
se limitaria ao direito de step in 
mas também de estabelecer uma 
troca de informações entre Poder 
Concedente, Concessionário e 
Financiador. 
 
Embora o Acordo Tripartite não 
tenha sido utilizado em razão do 
tempo adicional necessário para 
concretizar o financiamento 
(como comentado pelos 
representantes da 
Concessionária participantes do 
seminário “Rumo ao PPP 
Américas”, sinaliza ao potencial 
financiador um ambiente de 
segurança para o exercício de 
direitos 

Compartilhamento 
de Informação 

33. 3 A CONCESSIONÁRIA deverá 
desenvolver, instalar e manter, ao longo de 
todo prazo da CONCESSÃO, sistema 
digital específico para gerenciamento das 
informações dados e documentos 
relacionados às notificações emitida se 
penalidades aplicadas pela ARTESP, bem 
com respectivos procedimentos ou 
processos administrativos. 
 
33.3.3 A CONCESSIONÁRIA deverá 
fornecer, mediante solicitação nesse 
sentido, as credenciais de usuários e senha 
para representantes dos 
FINANCIADORES e caso faculdade do 
de celebração do Acordo Tripartite seja 
exercida, para o agente fiduciário, se 

Foi prevista a necessidade de 
compartilhamento de 
informações aos financiadores, 
de forma a reduzir assimetrias 
informativas previstas. 
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manter, pari passu do andamento dos 
procedimentos, atuações e processos 
administrativos de aplicação de 
penalidades, nos termos do ANEXO XI 

Garantias 
constituídas com 
base nos direitos 
emergentes da 

concessão 

33.6.1 A CONCESSIONÁRIA poderá 
oferecer em garantia dos financiamentos, 
operações de crédito, captação de recursos 
no mercado, operações de dívida ou 
similares, mediante cessão, inclusive 
fiduciária, usufruto ou penhor ou 
alienação fiduciária de ações, títulos, 
valores mobiliários e seus respectivos 
rendimentos, relacionados a SPE, desde 
que diretamente relacionados com está 
contrato. 

 

Forma de cobrança 
de indenizações 

38.5 A ARTESP poderá, nas hipóteses 
especificadas neste CONTRATO, 
conceder período adicional para correção 
de irregularidades, pela concessionária, e 
do cômputo de eventual multa diária em 
curso, visando com isso ao não 
agravamento de situações já danosas que 
comprometam a continuidade dos 
SERVIÇOS, e sem prejuízo das penas já 
aplicadas, cuja exigibilidade será 
restabelecida ao final do período adicional 
outorgado 

A forma de cobrança de 
penalidades foi pensada de 
forma a não inviabilizar o fluxo 
de caixa da operação – há clareza 
de que ao menos a amortização 
da dívida ficará protegida, ainda 
que o concessionário tenha 
incorrido em penalidades. 

Intervenção 

39.8 A intervenção não é causa de 
cessação ou suspensão de qualquer 
obrigação da CONCESSIONÁRIA 
perante terceiros, inclusive 
FINANCIADORES o GARANTIDORES 

O contrato garante que no caso 
de uma Intervenção essa não irá 
impactar os direitos do 
Financiador. 

Vencimento 
Antecipado 

6.4 O CONTRATO poderá ser extinto 
antecipadamente por inciativa de qualquer 
das partes, quando eventual ocorrência das 
seguintes hipóteses, observado o 
regramento estabelecido por este contrato. 
 

i. Atraso que exceda em 180 
dias (cento e oitenta) dias o 
prazo estabelecido para 
transferência do SISTEMA 
REMANESCENTE, salvo na 
hipótese de a 
CONCESSIONÁRIA optar 
por seu direito à revisão, nos 

As hipóteses de vencimento 
antecipado garantem que o 
projeto somente será realizado se 
estiver robustamente 
constituído. 
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termos do presente 
CONTRATO 

ii. Verificação, no 24º (vigésimo 
quarte) mês contado da 
assinatura do TERMO DE 
TRASNFERÊNCIA 
NACIONAL, da 
inviabilidade da contratação 
dos financiamentos de longo 
prazo pela concessionária, 
nos casos em que sejam 
necessários para a 
continuidade ad concessão 

iii. Materialização de ventos de 
caso fortuito ou força maior, 
quando tais eventos não 
forem seguráveis conforme 
regramento estabelecido neste 
contrato e cujas 
consequências irreparáveis se 
estendam por mais de 90 dias 
(noventa) ou por período 
definido de comum acordo 
entre as PARTES, quando da 
verificação de que os efeitos 
possam comprometer de 
forma irreversível a 
exploração da CONCESSÃO 

Extinção da 
Concessão 

40.1 A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 
 

i. Advento do termo contratual 
ii. Encampação 
iii. Caducidade 
iv. Rescisão 
v. Anulação decorrente de vício 

ou irregularidade contada no 
procedimento de ou no ato de 
sua outorga 

vi. Falência ou extinção da 
CONCESSIONÁRIA, ou 
recuperação judicial que 
impeça a execução do 
contrato 

vii. Caso fortuito e força maior 
tratados neste capítulo 
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viii. Configuração de qualquer 
hipótese de extinção 
antecipada elencadas na 
subcláusula 6.4 deste 
CONTRATO 

Mecanismos de 
solução de 

controvérsias 

51.1 As PARTES deverão envidar 
primeiramente os melhores esforços para 
resolver amigavelmente qualquer 
divergência o conflito de interesse que 
venha surgir em decorrência do presente 
CONTRATO, utilizando-se do princípio 
da boa-fé, por meio de negociação direta. 
 
 52.3 Caso a reunião não ocorra ou as 
partes não cheguem em m concesso em até 
10 dias uteis após a realização da reunião, 
bem como a controvérsia se refira a uma 
hipótese das hipóteses previstas e 
especificadas na Cláusula a seguir, o 
qualquer uma delas poderá solicitar a 
formação de um TRIBUNAL ARBITRAL 

A previsão de um mecanismo de 
solução amigável somado à 
possibilidade de resolver os 
conflitos por meio de tribunal 
arbitral garante robustez ao 
mecanismo de solução de 
controvérsias do contrato.  

Garantias 

32.1A CONCESSIONÁRIA prestou 
como condição ã assinatura deste 
CONTRATO e deverá manter, em favor 
do PODER CONCEDENTE, ao longo de 
todo o PRAZO DA CONCESSÃO, 
GARANTIA DE EXECUÇÃO, 
abrangendo o cumprimento das funções 
operacionais e de conservação, das 
funções de ampliação e de pagamento dos 
valores mensais variáveis devido à 
ARTESP e PODER CONCEDENTE, 
conforme Declarações firmadas 
consistentes nos Anexos XXI e XXII do 
Edital, as quais comporão o ANEXO XVI 
– PLANO DE GARANTIAS apresentado 
pela CONCESSIONÁRIA, que deverá ser 
mantido atualizado nos termos do contrato 

 

Seguros 

31.1 ACONCESSIONÁRIA deverá 
durante todo o prazo da concessão 
contratar e manter com companhia 
seguradora autorizada a funcionar e operar 
no Brasil, as apólices de seguro 
necessárias à cobertura dos riscos 
inerentes ao desenvolvimento das obras e 
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prestação de serviços objeto da 
CONCESSÃO, conforme disponibilidade 
no mercado brasileiro e sem prejuízo dos 
seguros exigíveis para legislação 
aplicável, sob pena de caducidade da 
CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 
43. 

Cronograma de 
Investimentos 

13.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a 
executar, por sua conta e risco, os serviços 
compreendidos no PLANO ORIGINAL 
DE INVESTIMENTOS, nos PLANOS 
DE INVESTIMENTOS e descritos no 
EDITAL DE LICITAÇÃO, no presente 
CONTRATO e nos respectivos ANEXOS, 
nos prazos e nas condições neles 
estabelecidos, sem prejuízo da realização 
de investimentos não previstos nos 
PLANSO DE INVESTIMENTOS para 
atendimento dos indicadores de 
desempenho 

A forma como o cronograma de 
investimentos foi pensada reflete 
flexibilidade para que a 
concessionária seja protagonista 
na proposta de caminho 
construtivo – que seja 
compatível, também, com seu 
plano de amortização da dívida, 
garantias e seguros. 

 
 

3.1.3 O Comportamento do Regulador 

Em meio ao ambiente de concessões no Estado de São Paulo, a ARTESP se tornou um dos principais agentes para garantir 
solidez aos investimentos. A agência regula e fiscaliza atualmente 16,2 mil quilômetros de rodovias, sendo responsável por 
assegurar o padrão de qualidade para os usuários85. 

Criada em 2002, a agência é uma autarquia de regime especial com autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional, 
administrativa e poder de polícia. Sua instituição definitiva se deu por meio da Lei Estadual nº 914, de 14 de janeiro de 
2002, e, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 46.708, de 22 de abril de 200286. 

Em seu relatório anual de 2019, a ARTESP revela que tem por missão: “Incentivar o desenvolvimento e assegurar a 
excelência da prestação dos serviços de transporte, por meio da regulação e fiscalização, mediando os interesses de usuários, 
entidades reguladas e Poder Concedente.87” 

Sendo assim, as iniciativas propostas pela ARTESP têm por objetivo garantir melhor governança, gestão e 
acompanhamento dos projetos de infraestrutura. Dentre elas, vale destacar a adoção do acordo tripartite. O acordo consiste 

 
85ARTESP. Atuação da Agência descrita no site institucional. Disponível em: 
<http://www.artesp.sp.gov.br/Style%20Library/extranet/artesp/atuacao-da-agencia.aspx> 

86 ARTESP. Descrição da ARTESP no site institucional. Disponível em: 

<http://www.artesp.sp.gov.br/Style%20Library/extranet/artesp/artesp.aspx> 

87 ARTESP. Relatório Anual 2019. Disponível em: 

<http://www.artesp.sp.gov.br/RelatorioAnual/RELAT%C3%93RIO%20ANUAL%202019.pdf> 
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em contrato firmado entre os financiadores do projeto, o Poder Concedente e o concessionário, tendo por objetivo a 
regulação do direito de gestão e melhor comunicação entre todas as partes envolvidas no processo de concessão. 

Para tanto, são estipuladas cláusulas que determinam claramente o papel de cada um dos agentes e sua responsabilização. 
Dentre as cláusulas, pode ser citado como exemplo o step-in rights, direito do financiador do projeto em assumir a gestão 
em caso de incapacidade do concessionário.  

Ao comentar sobre os estudos que levaram a adoção do acordo tripartite, Pellegrini discorre sobre como o instrumento 
possui como objetivo maior atratividade de investimento no âmbito internacional88: 

Durante o planejamento das mais recentes concessões rodoviárias do Estado de São Paulo foi 
feito esforço para que os projetos tivessem atratividade internacional, de modo a angariar o 
interesse de operadores ou financiadores do mercado externo. 
Assim, durante o processo de estudo, constatou-se que uma das práticas bem reconhecidas no 
âmbito internacional era a previsão da celebração do chamado direct agreement entre poder 
concedente e financiadores, tal como explicado acima. 
Se em um primeiro momento pareceu desnecessário transportar a prática para o país, ante a 
regulação legal de tais assuntos, uma reflexão mais atenta mostrou que diversos benefícios 
poderiam ser alcançados com a experiência. 
Isso se baseou no diagnóstico acerca da incompletude da regulação legal da matéria e à 
insegurança quanto ao reconhecimento, por parte do poder concedente, dos direitos previstos 
nas leis de concessão aos credores. 

  
Ao investigar as contribuições da ARTESP para o desenvolvimento do setor rodoviário no Brasil, especialmente no Estado 
de São Paulo, Oliveira e Pereira pontuaram que89: 
 

Recorde-se que o objetivo deste estudo buscou responder, se a gestão da Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) contribui de forma competitiva para o 
desenvolvimento econômico da comunidade paulista. Em face do que foi investigado, os 
resultados apontam que a Agência Reguladora de Transporte ARTESP tem contribuído de 
forma significativa para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, visto que, do ponto de vista 
do resultado de suas ações, o segmento de transporte público, sob a ótica das condições gerais 
das rodovias paulistas, é considerado pelos especialistas com grau de qualidade superior em 
todos os principais aspectos avaliados.  
 

Portanto, pode ser observado por parte da ARTESP uma tentativa de estabelecer diálogo entre todas as partes envolvidas 
no processo de concessão, garantindo melhor alocação de responsabilidades e garantias nos projetos de concessões. Tais 

 
88 PELLEGRINI, Guilherme Martins. A Transposição do Direct Agreement para o Cenário Jurídico Nacional: Uma Tentativa de 
Contratualização entre Poder Concedente, Financiadores e Garantidores no Âmbito de Projetos de Concessão in "Investimentos 
Adicionais Em Concessões e Parcerias Público-Privadas." Público-Privadas (2019): 65. Disponível em:  

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/
bibli_bol_2006/Rev_PGE-SP_n.89.pdf#page=77> 

89 DE OLIVEIRA, Everton Ferreira; PEREIRA, Roberto Zambon. Transporte por Rodovias: uma Análise sobre a Contribuição da Artesp na 
Gestão das Rodovias no Estado de São Paulo. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/30720161.pdf 
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iniciativas têm gerado maior atratividades nos investimentos para o Estado de São Paulo e podem ser seguidas para que o 
mercado de capitais seja cada vez mais utilizado no financiamento de projetos de infraestrutura. 

 
3.2. A Utilização de Debêntures pelas Concessionárias de Rodovias 
 

Uma vez compreendido os motivos que levaram a Entrevias a utilizar o mercado de capitais para seu financiamento, é 
necessário também compreender como seus peers operacionalizam seus projetos.  

Para tanto, foi realizado um levantamento de emissões das principais concessionárias de rodovias no Brasil, CCR e 
Ecorodovias, contando com emissões das controladoras e de suas subsidiárias. Tais subsidiárias são importantes para o 
quadro uma vez que normalmente são constituídas em forma de SPE’s para o desenvolvimento específico de um projeto.  

Nesse sentido, para realizar um comparativo com o caso Entrevias de um project finance non-recourse, é importante analisar 
quais as garantias ofertadas nas emissões e qual a destinação de tais recursos. 

Do que se pode observar no quadro, o setor rodoviário no Brasil, quando se tratando de emissões das controladoras, tende 
a realizar emissões de forma quirografária, isto é, sem ofertar garantias, com o objetivo de fortalecer sua posição de caixa 
ou refinanciar suas dívidas. 

Ainda assim, podem ser observadas exceções às emissões estritamente quirografárias, em que a controladora se utiliza de 
suas subsidiárias para garantir debêntures de sua emissão. Este é o caso, por exemplo, da 12ª Emissão da CCR, em que as 
debêntures foram garantidas por cessão fiduciária de conta bancária onde seriam depositados os dividendos da Linha 4 do 
Metrô de São Paulo ou de outra controlada de escolha da CCR.  

Quando se tratando de emissões realizadas pelas subsidiárias, os recursos se tornam meios de financiar diretamente os 
projetos. A própria linguagem das escrituras de emissão também ressalta essa posição, uma vez que, quando tratando da 
destinação de recursos, determinam diretamente que o financiamento é destinado ao projeto em questão.  

As garantias ofertadas em casos de emissão pelas SPE’s possuem dinâmica diferente. Pode-se observar como as 
controladoras se utilizam de sua posição maior disponibilidade financeira para ofertar fiança e conceder maior segurança 
aos investidores. Também é observada maior utilização de mecanismos do project finance non-recourse, como cessão 
fiduciária dos recebíveis e penhor das ações da SPE em questão.  

No entanto, quando todas as garantias mencionadas acima são utilizadas em um projeto, como é o caso da Ecopistas e 
Ecoponte, não há de se falar em um Project finance non-recourse, visto que a controladora se torna devedora solidária em 
relação as debêntures pela prestação de fiança. 

As características apontadas demonstram certa incerteza dos investidores quanto a projetos de infraestrutura no Brasil. As 
SPE’s ainda não conseguem garantir por si mesmas a viabilidade econômico-financeira de um projeto, sendo necessária a 
intervenção de suas controladoras para ter mais um nível de segurança aos investidores. O cenário resulta na baixa utilização 
do mecanismo do project finance non-recourse. 
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Tabela 5 – Debêntures Incentivadas 

Emissora Data de 
Emissão 

Nº da 
Emissão 

Oferta Valor Garantias Destinação de 
Recursos 

CCR 15/06/17 10ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$300 
milhões 

N/A Reforço do caixa 

CCR 15/11/17 11ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$1,7 
bilhão 

N/A Refinanciamento 
de dívidas e 
reforço do caixa 

CCR 16/12/19 12ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$800 
milhões 

Garantia Real 
por Cessão 
Fiduciária de 
Conta 
Vinculada com 
a totalidade 
dos dividendos 
da Linha 4 do 
Metrô de São 
Paulo ou outra 
controlada 

Reforço do caixa 

CCR 28/05/20 13ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$700 
milhões 

N/A Reforço do caixa 

Renovias 
Controlada 
CCR 

30/06/17 3ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$100 
milhões 

Fiança prestada 
pela CCR S/A 
e Encalso 
Construções 
Ltda. 

Reforço do caixa 

Viaoeste 
Controlada 
CCR 

15/09/14 5ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$440 
milhões 

N/A Pagamento de 
principal e juros 
da 1ª emissão de 
notas promissórias 
da Companhia; 
distribuição de 
dividendos; e 
reforço de caixa. 

Viaoeste 
Controlada 
CCR 

15/11/16 6ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$270 
milhões 

Fiança prestada 
pela CCR S/A 
e cessão 
fiduciária de 
conta bancária 

Pagamento ou 
reembolso de 
despesas ou 
dívidas 
relacionadas a 
projeto rodoviário 
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Viaoeste 
Controlada 
CCR 

30/11/17 7ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$330 
milhões 

Fiança prestada 
pela CCR S/A 

Equalização dos 
fluxos de 
pagamentos e 
reforço de caixa 

Ecorodovias 15/11/17 6ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$1,1 
bilhão 

N/A Refinanciamento 
do passivo e 
reforço de caixa. 

Ecorodovias 15/06/18 7ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$350 
milhões 

N/A Investimentos e 
reforço de caixa  

Ecorodovias 15/04/19 8ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$900 
milhões 

N/A Pagamento de 
dívidas, 
investimentos e 
reforço de caixa 

Ecovias 
Controlada 
Ecorodovias 

15/04/13 2ª 
Emissão 

Oferta não 
restrita 
(ICVM 
400) 

R$881 
milhões 

N/A (i) adequação de 
trevo rodoviário e 
implantação de 
faixa operacional; 
(ii) implantação de 
novas faixas para 
trechos 
rodoviários; e (iii) 
obras de 
Conservação 
Especial nas 
Rodovias 

Ecopistas 
Controlada 
Ecorodovias 

15/01/11 1ª 
Emissão 

Oferta não 
restrita 
(ICVM 
400) 

R$370 
milhões 

(i) Penhor das 
Ações da 
Ecopistas 
(compartilhado 
com o 
BNDES); (ii) 
Cessão 
fiduciária dos 
diretos 
creditórios 
relacionados 
com o trecho 
rodoviário da 
Ecopistas; e 
(iii) Fiança 
prestada pela 
Ecorodovias 

Liquidação de 
parte da dívida 
representada pelas 
notas promissórias 
comerciais da 5ª 
emissão da 
Ecopistas 
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Ecoponte 
Controlada 
Ecorodovias 

15/10/19 1ª 
Emissão 

Esforços 
Restritos 
(ICVM 
476) 

R$230 
milhões 

(i) Penhor das 
Ações da 
Ecoponte; (ii) 
Cessão 
fiduciária dos 
diretos 
creditórios 
relacionados 
com o trecho 
rodoviário da 
Ecoponto; e 
(iii) Fiança 
prestada pela 
Ecorodovias 

Obras da alça de 
ligação da Linha 
Vermelha e da 
Avenida Portuária 
da Ponte Rio-
Niterói e 
investimentos de 
manutenção 
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CAPÍTULO IV – CARACTERISTICAS DA EMISSÃO DAS 
DEBÊNTURES INCENTIVADAS (ENTV12) 

 

A emissão ocorreu sobre a égide da Lei 12.431/10, que prevê o instituto das debêntures incentivadas. O incentivo 
resguardado pela Lei a esses títulos é a redução para 0% (zero por cento) das alíquotas de imposto de renda que incidem 
sobre os rendimentos do adquirente brasileiro e 15% (quinze por cento) para estrangeiros, segundo Art. 2º da Lei. 

“Art. 2º No caso de debêntures emitidas por sociedade de propósito específico, constituída sob a 
forma de sociedade por ações, dos certificados de recebíveis imobiliários e de cotas de emissão 
de fundo de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio 
fechado, relacionados à captação de recursos com vistas em implementar projetos de 
investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo 
Poder Executivo federal, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no País sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte, 
às seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito) 
(Regulamento) 

I - 0% (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e 

II - 15% (quinze por cento), quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional). 

Este diploma prevê um procedimento semiestruturado para emissão destes títulos. A principal parte do rito é adquirir 
aprovação ministerial do projeto de infraestrutura, para averiguar se o título se encontra nas condições apropriadas para 
incidência do incentivo.  

Os requisitos para aprovação são (i) remuneração por taxas de juros pré-fixadas vinculada a índice de preço (Art.1º, §1º) 
(ii) não ser uma instituição financeira (Art.1º, §1º, I); (iii) ter prazo médio ponderado superior à quatro anos (Art.1º, §1º, 
II); (iv) prever a impossibilidade de recompra nos primeiros dois anos da emissão (Art.1º, §1º, III), (v) prever a inexistência 
de compromisso de revenda (Art.1º, §1º, IV), (vi) ter prazo de pagamento periódico de rendimentos, se existente, com 
intervalos de, no mínimo, 180 dias (Art.1º, §1º, V), (vii) estar registrada perante a CVM Art.1º, §1º, VI) e (viii) comprovar 
que os recursos captados vão ser direcionados para o pagamento de custos associados ao projeto. (Art.1º, §1º, VII) 

No presente caso as debêntures cumpriram tais requisitos e foram aprovadas para emissão. Como abordado anteriormente, 
a emissão foi realizada através de uma oferta de esforços restritos, regida pela Instrução Normativa da CVM nº 47, isso 
significou que os documentos que acompanharam a emissão, como prospecto e formulário de referência não vieram a 
público, uma vez que os títulos não foram ofertados de maneira ampla. 

No caso das Entrevias, seu financiamento ocorreu de forma exclusiva com debêntures incentivadas. A dívida contraída foi 
de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sendo necessária 12 anos e 9 meses para amortização de todo investimento. 
Foram contratadas instituições financeiras para auxiliar na estruturação da dívida e para prospecção de possíveis 
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investidores, o coordenador líder foi o Banco Itaú-BBA S.A, como Agente Fiduciário a Vortx Dtvm Ltda e como Banco 
Mandatário o Itaú Unibanco S.A. 

A taxa de remuneração do título foi o índice IPCA + 7,7500%, o mais baixo possível dado o sucesso da operação, o mesmo 
utilizado pelo Contrato de Concessão para realização das revisões tarifárias periódicas. Dessa forma, os custos de variação 
do financiamento corresponderam ao risco do projeto, garantido maior coordenação entre financiamento e projeto. 

A FitchRatings, empresa responsável pela avaliação de risco do projeto, qualificou a emissão do título como AA- (bra), 
correspondente a indicie BB- internacional, e ela descreve essa correspondência entre custos e financiamento positiva, 
considerando a estrutura da dívida com adequada: 

“Estrutura de Dívida Adequada [Estrutura de Dívida – Médio] 

A debênture proposta é sênior, indexada ao IPCA, mesmo índice usado para reajustar as tarifas, 
constituindo um hedge natural da dívida. A debênture também possui conta reserva de seis meses 
para o serviço da dívida. O pagamento de principal está concentrado no final do período de 
amortização, e o índice de cobertura para o serviço da dívida (DSCR) utilizado para testar a 
distribuição de dividendos é considerado fraco, pois inclui aporte de capital em seu cálculo. Esse 
fator é parcialmente mitigado pela restrição a distribuição de caixa até o pagamento da parcela 
do serviço da dívida de 2024.”90 

 

Esta característica descrita acima sobre o pagamento do principal da dívida ocorrer ao final da concessão é fundamental, 
pois, permitiu que o fluxo de caixa da concessão ficasse focado em um primeiro momento na execução das obras, como 
comentado anteriormente. O vencimento das debêntures ocorrerá em 2030, onde 89% dos pagamentos devidos à título de 
amortização serão realizados entre 2026 e 2030, os últimos anos da dívida.91 

Segundo a casa de ratings Fitch, os principais riscos do título estão associados a variação do desenvolvimento econômico 
nacional, uma vez que rodovias são intrinsicamente ligadas as atividades econômicas regionais, em especial o transporte de 
grãos e produtos agrícolas que são importantes fontes de receitas para concessionária. Logo, estão conectadas diretamente 
com a solidez do projeto.92 

Para endereçar essas questões, foram emitidas as garantias reais mencionadas anteriormente para as debêntures, sendo a 
cessão fiduciária dos direitos emergentes da concessão e a alienação fiduciária das ações da Entrevias S.A. Esses títulos 
permitiram que, caso executadas, os debenturistas assumam em sua totalidade a gestão do ativo e os direitos advindos de 
sua exploração, assumindo para si o projeto. 

As demais características da Emissão das Debêntures seguem a seguir no quadro resumo. 

 
90 FITCH Ratings. Relatório 2018 sobre ENTV12. 

91 Idem. 

92 Idem. 

92 Idem. 
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Tabela 6 – ENTV12 

Informações sobre a Emissão de Debêntures da Entrevias 
(ENTV12) 

 
Remuneração IPCA + 7,7500% 

Data de 
Vencimento 14/12/2030 

Início de 
Rentabilidade 

13/03/2018 

Início de 
Distribuição 13/03/2018 

Resgate 
antecipado Não 

Valor Nominal da 
Emissão R$ 1.000,00 

Quantidade da 
Emissão R$ 1.000.000,00 

Volume da Série R$ 1.000.000.000,00 

Data de Emissão 14/02/2018 

Prazo da Emissão 12 anos e 9 meses 

Quantidade em 
Mercado na B3 R$ 1.014,83 

Estoque em 
Mercado na B3 R$ 1.017.540.393,00 

Prazo 
remanescente 3.889 dias corridos 

Registro CVM ICVM/476 - Esforços Restritos 
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O instituto das debêntures incentivadas para o Caso Entrevias tem se demonstrado sólido, assim como a modelagem da 
concessão. O empreendimento já sobreviveu a “Greve do Caminhoneiros de 2018” e a Pandemia de 2020 e ainda não 
apresentou default em seus pagamentos, conforme dados do DATA ANBIMA93.  

No entanto, há de se considerar que ao analisar setorialmente, somente a Entrevias foi capaz de financiar-se exclusivamente 
por debêntures no setor de rodovias até o momento, sendo que as concessões realizadas posteriormente, como a Rodovia 
dos Calçados, que realizou captação com o BNDES94. 

Logo, existe indicação que o Caso Entrevias é endêmico ao seu momento histórico, onde a conjuntura de fatores permitiu 
a inserção com sucesso do instituto das debêntures como única fonte de crédito. No entanto, essa agulha no palheiro aponta 
para o fato que ainda é necessário um escrutínio maior da regulação deste instituto para compreender os gargalos que ele 
ainda pode apresentar e os desafios que explicam a dificuldade de este instituto ganhar maior protagonismo e um espaço 
maior no mercado.  

 

 

  

 
93 AMBIMA. Data Anbima Debêntures Incentivadas. Disponível em 
<https://data.anbima.com.br/debentures/emissores/26664057000189/emissoes/2/series/ENTV12/caracteristicas?utm_source=deb
entures.com&utm_medium=banner_cetip_2020&utm_campaign=ENTV12> 

94 VALOR ECONÔMICO. Rodovia dos Calçados terá R$ 3,6 bi de financiamento do BNDES. Disponível em 
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2018/11/13/rodovia-dos-calcados-tera-r-36-bi-de-financiamento-do-bndes.ghtml> 

Emissora Entrevias Concessionária de Rodovias 
S.A. 

Setor Transporte e Logística 

Agentes 
Contratados 

Coordenador Líder BANCO ITAU-
BBA S/A, Agente Fiduciário VORTX 
DTVM LTDA, Banco Mandatário 
ITAU UNIBANCO S.A. 

Garantias 

Cessão Fiduciária dos Direitos 
Creditórios Emergentes da Concessão e 
Alienação Fiduciária da totalidade das 
Ações da Companhia. 

Rating FitchRatings AA- 
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CAPÍTULO V – NOVOS HORIZONTES PARA 
DEBÊNTURES COMO FERRAMENTAS 
FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA 
 

A recapitulação histórica do financiamento de infraestrutura no Brasil demonstra a atual e latente lacuna entre a necessidade 
de investimentos nacionais e a oferta de capital de longo prazo para projetos de infraestrutura.  

Ainda que o BNDES tenha protagonizado uma era de investimentos e serviços imprescindíveis ao desenvolvimento 
nacional, sua forma tradicional de financiamento - através de taxas subsidiadas de juros, como a TJLP – está sendo revisada 
constantemente. O arrefecimento das políticas públicas que sustentavam essas estruturas, resultou em uma oportunidade 
para preencher a demanda nacional por investimento com outras fontes de créditos, que não de bancos públicos. 

Quando da aprovação, no Congresso Nacional, da referida Lei n.º 12.431/2011, a intenção de conferir alternativas para o 
financiamento de infraestrutura no Brasil já começou a ser desenhada. Com a instituição das debêntures incentivadas, novo 
título de renda fixa, foi inaugurado um novo mercado doméstico privado de financiamento de longo prazo para empresas 
brasileiras pertencentes a setores estratégicos para o desenvolvimento do país.95. 

Essa empreitada em prol da expansão do mercado de capitais no setor de infraestrutura foi incialmente duramente 
questionada, apontando que o instituto talvez tivesse performado de maneira inferior à esperada.96 No entanto, quando 
comparado com outras fontes de financiamento privado (Ações, Fundos, CRIs, Notas Promissórias e Certificado de 
Recebíveis) o instituto tem sido proeminente no desenvolvimento do mercado. 

Segundo pesquisa publicada pelo BNDES97, em 2017, o volume total de debêntures (não necessariamente incentivadas) 
emitidas atingiu R$ 89 bilhões e marcou um recorde anual no valor emitido desses títulos. Esse desempenho foi ainda 
melhor em 2018, com R$ 97 bilhões de títulos emitidos no período de janeiro a setembro. O gráfico apresentando pela 
pesquisa exemplifica a performance de relativo sucesso das debêntures no mercado de capital nos últimos anos. 

 
95 BRAGANÇA, Gabriel Godofredo Fiuza de; PESSOA, Marcelo de Sales; SOUZA, Gustavo Moreira de. Evolução recente do mercado de 
debêntures no Brasil: as debêntures incentivadas. 2015. Disponível em 
<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26778&Itemid=383> 

96 WAJNBERG, Daniel. Cinco anos de debêntures de infraestrutura: uma avaliação de efetividade do instrumento. 2015. 

97 NASCIMENTO, Marcelo Machado et al. Mercado de capitais. 2018. 
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98 

Como indicado pelo gráfico, às debêntures vem ganhando espaço desde 2011 com a promulgação da Lei 12.341. No entanto, 
e por mais que tenha sido possível perceber um aumento na emissão de debêntures incentivadas, essa modalidade 
representou uma parcela relativamente pequena do volume total de emissões. 

O volume desses títulos cresceu de R$ 3 bilhões, em 2012, para R$ 13,2 bilhões, no acumulado até setembro de 2018, 
respondendo por 12% do volume total de debêntures entre 2013 e 2018 e atingindo percentual maior ainda em 2017, quando 
correspondeu a 15% das emissões. Em 2020, segundo dados do Governo Federal, no total, foram aprovados, R$ 13,9 bilhões 
em debêntures incentivadas para 11 projetos no setor de transportes: cinco para rodoviário (R$ 1,7 bilhão), dois para 
ferroviário (R$ 10,5 bilhões) e quatro para portuário (R$ 1,7 bilhão).99 

Este, inclusive, é um aspecto interessante: embora sejam títulos privados, negociados em mercado, as debêntures 
incentivadas devem ser aprovadas pelo Governo Federal. O emissor deve requerer a aprovação de projetos de investimentos 
como prioritários na área de infraestrutura. Há, para tanto, um passo a passo que deve ser seguido, regrado pela Portaria 
GM/MTPA n. 517/2018. 

As debêntures incentivadas apresentaram relativo sucesso e adesão. No entanto, ficou manifesto para aqueles atuantes de 
maneira próxima ao mercado de infraestrutura que o instituto não havia sido capaz de capturar em sua totalidade o potencial 
da diversificação de financiamento e que melhorias poderiam ser elaboradas, para aumentar o acesso e a competividade 
deste no mercado. 

Essa possibilidade chamou a atenção de legisladores preocupados com desenvolvimento da infraestrutura nacional e a 
necessidade de emancipação deste setor do financiamento público. Em especial cooptou o foco do proeminente do Deputado 
Arnaldo Jardim, do Cidadania/ SP, que tem atuação histórica no setor de infraestrutura e vem em muito acrescentando a 
evolução das normativas de concessões. 

 
98 Idem. 

99 BRASIL, Ministério de Infraestrutura. Governo Federal bate recorde de volume de projetos aprovados para emissão de debêntures. 
Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/12/governo-federal-bate-recorde-de-volume-de-
projetos-aprovados-para-emissao-de-debentures> 

Gráfico 8 – Emissão de Títulos no Mercado de Capitais  
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O Deputado Arnaldo Jardim, em 2017, capitaneou os primeiros esforços para desenvolver um novo marco legal para as 
concessões no Brasil, para a modernização do setor, propondo soluções a questões estruturais da condução de concessões 
no Brasil. Este é o PL 7.063/17, que se encontra em avaliação no Senado Federal100. O PL 7.063/17 traz uma reorganização 
do marco vigente de Concessões e PPPs no âmbito nacional e foi elaborado em constante diálogo com os diferentes setores 
de infraestrutura, diversos agentes do mercado, governos e reguladores. 

O principal objetivo deste PL é justamente alterar lógica adversarial, de desconfiança, que existe entre Poder Concedente e 
Concessionário, para que ambos possam estar engajados na gestão e exploração do serviço público no longo prazo.101 
Dentro desta ótica, muito haveria de ser modificado, como compartilhamento de riscos, a flexibilidade dos contratos, as 
modificações que controle acionário, forma de reequilíbrio econômico-financeiro e tantas outras. 

O financiamento é parte intrínseca dessa relação, onde a captação de recurso para determinado projeto é condição sine qua 
non para exequibilidade e será sempre matéria sensível para o concessionário, uma vez que esta define parte relevante de 
seu custo. O financiamento reflete diretamente na capacidade do concessionário de ofertar uma tarifa menor ao usuário, um 
valor de outorga maior, ou mesmo, condiciona a existência do projeto, logo é matéria de grande interesse do Poder 
Concedente. 

Dessa forma, uma das principais premissas para o PL 7.063/17, foi justamente a preocupação com atratividade dos projetos 
brasileiro perante seus investidores e financiadores, pontuando com prioridade as dificuldades da competição enfrentada 
para adquirir acesso a capital de longo prazo, nos termos do relatório de justificativa do projeto: 

“Neste projeto de lei, imperou a premissa de que se deve buscar o investidor 
privado, nacional ou estrangeiro, e, para isso, é necessário oferecer condições para 
atraí-lo. Atrair investidor significa entender que os recursos disponíveis no mundo 
são alocados em função da rentabilidade e da segurança do investimento em um 
mercado global de inúmeras possibilidades. 

O Brasil literalmente concorre com o mundo para conquistar o capital investidor. 
Para tanto, a qualidade do projeto é proposição fundamental de atração do ator 
privado. Com isso, espera-se que os projetos de concessão (e sua execução) sejam 
“libertados” da participação financeira do poder público. 

O trecho destacado pelo Relatório do exímio Deputado Arnaldo Jardim toca em um ponto fundamental para discussão de 
melhorias no setor de financiamento de projetos brasileiros – o capital não tem barreiras nacionais e se aloca em projetos 
que apresentam maiores taxas de retornos com as melhores garantias – dessa forma, os projetos brasileiros de 
infraestrutura competem em igualde no mercado internacional crédito, tendo como concorrentes títulos de dívidas públicas, 
investimentos em cambio, ações, debêntures comuns, entre tantos outros, sendo que esse podem ser de qualquer país que 
detenham uma forma estrutura da mercado de capitais. 

Logo, se o Brasil busca superar sua dependência ao crédito subsidiado governamental, é imprescindível que a legislação 
pátria apresente instrumentos e robustez institucional que para sustentar e dar destaque ao financiamento de projetos 
nacionais. Munido desta intenção, para garantir maior efetividade e melhorar a situação de investimentos o PL apresentou 
ferramentas para melhorar a elaboração do projeto: 

 
100 https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2124888 

101 Citar infracasta 
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“O instrumento mais conhecido e nefasto para que essa participação se mantivesse 
ainda destacada foi o financiamento dos empreendimentos com grande intervenção 
e dependência dos bancos públicos. Além dos problemas orçamentários, financeiros 
e de compliance que esse mecanismo trouxe – e que são conhecidos por todos -, 
tivemos também problemas de natureza técnica, com a formulação de projetos de 
pouca qualidade e de sustentabilidade financeira duvidosa. (...) 

De qualquer forma, acreditamos que a proposta agora oferecida significará 
verdadeira mudança de paradigma no campo das concessões, tendo em vista que o 
personagem principal para esse novo modelo é o investidor, aquele que empresta 
os seus recursos e que estará atento no retorno de seu investimento e, por isso, estará 
interessado na qualidade e sustentação técnica e financeira do seu projeto.” 

O PL apresenta diversas estratégias para melhorar a qualidade dos projetos de infraestrutura e assim, dar melhores condições 
para atrair investidores para o Brasil. A estrutura do projeto é um dos gates relevantes para auxiliar o investidor na sua 
tomada de decisão. Dessa forma o PL fortalece o instituto das Manifestações de Interesses Privados, expande a possibilidade 
de contratação e serviços técnicos especializados para praticar da modelagem, entre outras modificações pertinentes. 

No entanto, o principal instrumento contido no PL voltado para auxiliar no desenvolvimento do mercado de capitais 
nacional voltado ao financiamento de infraestrutura foi a criação de um novo tipo de debêntures, às “debêntures de 
infraestrutura”, que concedem benefícios fiscais às pessoas jurídicas emissoras dos títulos, modificando o polo do 
incentivo tributário das debêntures incentivadas, do adquirente para o emissor. 

Essa inovação é resultado de um diagnóstico destacado no relatório de justificação apresentado em conjunto com o PL 
7.063/17, onde é observada uma queda na aquisição das debêntures incentivadas por pessoas físicas em período mais 
recente, necessitando a criação de outro instituto para melhor captar a demanda de pessoas jurídicas. 

“Segundo dados da CVM/ANBIMA apresentados à Comissão, em 2015, 57,3% dos 
subscritores de “debêntures incentivadas” eram pessoas físicas. Esse número caiu 
nos anos seguintes, mas a participação das pessoas físicas como investidores em 
infraestrutura permaneceu relevante até 2019 (Em 2016, foram 26 39,7%; em 2017, 
foram 36,1%; em 2018, foram 20,2% e em 2019, foram 26,3%).  
 
Esse destaque das pessoas físicas como subscritores desse tipo de debênture tem 
relação direta com a isenção tributária e gerou certamente importante parcela de 
transferência para os empreendimentos em infraestrutura. 
 
Ocorre que era preciso incentivar a maior participação dos investidores pessoas 
jurídicas, especialmente os chamados “investidores institucionais”. O incentivo 
estrutural a esse investidor está bem configurado no restante do projeto de lei, com 
o aperfeiçoamento de diversos dispositivos e institutos da concessão e a garantia da 
segurança jurídica. Porém, era preciso também incrementar sua participação 
também por meio dos instrumentos de financiamento. 

Dessa forma, foi elaborada esta nova forma de debêntures, que tem como foco a figura do emissor e sua capacidade captar 
dívida. Em entrevista realizada para o podcast Infracast o Deputado Arnaldo Jardim destaca que “a ideia com isso é ampliar 
as alternativas de financiamentos.” permitindo que diferentes tipos de emissores escolham o mecanismo mais vantajoso 
para estruturação do se título de dívida. 
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Segundo o Deputado, era necessário modificar a forma de incentivo, para atrair à participação das pessoas jurídicas e aos 
investidores institucionais. Isso porque as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e as entidades abertas 
de previdência complementar já detêm isenção tributária sobre aplicações financeiras dos recursos destinados ao pagamento 
de benefícios previdenciários pelos planos de benefícios por elas administrados102. Também as sociedades seguradoras, 
desde que atuem em planos de benefícios de caráter previdenciário, são isentas em suas aplicações financeiras.103  

Isso se fez por meio da criação das debêntures de infraestrutura, com foco na isenção o emissor, e a realização de alterações 
importantes no regime atualmente em vigor: 

(a) facilitação de acesso às debêntures incentivadas ao investidor privado estrangeiro 
(i) possibilidade de adoção de cláusula de variação da taxa cambial para as emissões de debêntures 
incentivadas no Brasil (art. 222 do PL, com a alteração do § 1º, do art. 1º, da Lei nº 12.431, de 24.06.2011). 
 
(ii) possibilidade de sua emissão diretamente no mercado internacional (bonds) com igual isenção tributária 
para os juros decorrentes desse empréstimo externo (art. 215 do PL, com a alteração do art. 1º, XIII, da Lei 
nº 9.481, de 13.08.1997); 
 

(b) ampliação do prazo para demonstração dos gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso a partir da oferta 
pública dessas debêntures. 

O PL 7.063/17 caminhava em ritmo comum, seguindo os tramites do processo legislativo brasileiro, no entanto em 2020 o 
mundo enfrentou forte impacto econômico da pandemia de COVID-19. O cenário brasileiro apresentou maior arrefecimento 
de acesso ao crédito de longo prazo, com perspectiva de recessão das contas públicas e recrudescimento da atuação de 
investidores institucionais privados (bancos), tornando latente a necessidade de criação de novas ferramentas financeiras 
para manter o desenvolvimento da infraestrutura nacional.  

Com o objetivo de combater efeitos econômicos de curto prazo da pandemia e enfrentar os problemas da carência de 
investimentos em infraestrutura no pós-crise os deputados João Maia, presidente da comissão especial da nova Lei Geral 
de Concessões e PPP (LGC) e o Deputado Arnaldo Jardim, realizaram um destacamento do PL 7.063/17, para tratar de 
maneira separada o tema das debêntures infraestrutura. 

O destacamento gerou o Projeto de Lei de iniciativa da Câmara dos Deputados de número 2.646/20. Este ocorreu de forma 
a conceder maior celeridade ao PL para que instituições de saúde pudessem usufruir deste mecanismo e melhor 
capitalizarem-se para as exigências de investimentos advindas da pandemia. 

O objetivo da medida é fomentar o investimento de agentes de mercado que internacionalmente detêm forte atuação no 
setor de infraestrutura, sem, contudo, conceder um duplo benefício tributário a tais investidores (para o emissor e investidor 
final), evitando, assim, uma renúncia fiscal excessiva e pouco transparente. 

Outras tantas medidas foram tomadas contra os efeitos da pandemia, essa foram exploradas no Relatórios sobre repostas 
COVID-19, detalhadas no Tema 9 “O impacto da COVID-19 no desenvolvimento da infraestrutura na América Latina e 
no Caribe e o papel das PPPs em tempos de crise sanitária” parte dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto FGV 

 
102 art. 5º da Lei nº 11.053, de 2004, e art. 69, § 1º, da Lei Complementar nº 109, de 2001 

103 art. 5º da Lei nº 11.053, de 2004 
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and BID – Public Private Partnership Team collaboration in applied research under the PPP Network for Analysis and 
Best Practices. 

Como comentamos a aposta nestas novas debêntures é subsidiada pela crença que o benefício tributário ao emissor resultaria 
em debêntures com melhores taxas de remuneração, refletindo em externalidades positivas para o adquirente e atraindo 
mais investidores aos títulos. 

As figuras de debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura são complementares, sendo que ambas podem ser 
cumulativamente emitidas em uma mesma estruturação – não são excludentes. 

O tema das debêntures de infraestrutura não teve sua aprovação definitiva ainda. Entretanto, em 07 de julho de 2020 a 
Câmara dos Deputados aprovou o texto do PL 2.646/20 e, até a data de publicação desse paper, tem sido mantido como 
pauta prioritária para a aprovação do Senado e sanção pela Presidência da República. . 

Segundo explicação extraída do sítio eletrônico da Câmara, “os recursos deverão ser aplicados em projetos de investimento 
ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação nessa área. As debêntures devem ser 
emitidas até 31 de dezembro de 2030 e seguir regras que serão incluídas nas leis sobre fundos de investimento no setor. 
Jardim retirou do texto a listagem de áreas nas quais os recursos podem ser aplicados, remetendo a definição a 
regulamento. Esses títulos poderão conter cláusula de variação da taxa cambial e ser emitidos inclusive por sociedades 
controladoras diretas ou indiretas das empresas concessionárias”104. 

Ainda, conforme a própria explicação didática extraída do site mencionado, as principais características do título são as 
seguintes: 

Tributação 

Quanto ao imposto sobre a renda obtida pelo investidor, comprador das debêntures, será usada a regra para a renda fixa. 
Atualmente, essas aplicações são tributadas com uma tabela progressiva: 22,5% até 180 dias; 20% de 181 a 360 dias; 17,5% 
de 361 a 720 dias; e 15% a partir de 721 dias. 

Em vez de garantir isenção do IR ao investidor estrangeiro, o relator optou pela aplicação de alíquota de 15%. Mas se ele 
for residente em país com tributação favorecida, o imposto será o mesmo para os residentes no Brasil. 

Se o comprador for pessoa jurídica, o imposto será considerado antecipação do imposto devido em cada período de apuração 
do IRPJ; e definitivo no caso de pessoa física ou de micro ou pequena empresa participante do Simples Nacional. 

Entretanto, esse regime de tributação não se aplica aos bancos e outras instituições financeiras, que deverão integrar os 
lucros à sua receita bruta, inclusive as obtidas por meio de fundos que compraram essas debêntures. 

Condomínio fechado 

Quando as debêntures forem compradas por fundos de investimento em condomínio fechado, o IR será de 10%. Entre esses 
tipos de fundos, o projeto cita os fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e os de Investimento 
em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP- PD&I). 

Incentivo ao emissor 

 
104 https://www.camara.leg.br/noticias/782651-camara-aprova-projeto-que-cria-debentures-de-infraestrutura (acesso em 29.09.2021) 

https://www.camara.leg.br/noticias/782651-camara-aprova-projeto-que-cria-debentures-de-infraestrutura
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O texto permite à empresa emissora deduzir da base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) os juros pagos quando do vencimento da debênture. 

Além disso, poderá usufruir de uma dedução adicional de 30% dos juros pagos no ano todo. Esses benefícios poderão ser 
usufruídos por cinco anos, contados da data de publicação da futura lei. 

Restrições 

As debêntures, entretanto, não poderão ser compradas por pessoas ligadas ao emissor, como controladores ou acionistas 
com mais de 10% das ações com direito a voto, administradores e cônjuges e parentes até o 2º grau. 

Quanto às empresas, não podem comprar as debêntures aquela que sejam coligadas, controladas ou controladoras. Para os 
fundos, a restrição alcança aqueles que tenham cotistas com mais de 10% das cotas sob controle de alguma das empresas 
ou pessoas físicas proibidas de comprar os títulos. 

Quem descumprir as proibições de compra estará sujeito a multa de 20% sobre o valor da debênture. 

Nos casos de dolo, fraude, conluio ou simulação, quando o comprador for residente no exterior, ou mesmo por meio de 
artifícios quanto à forma jurídica do comprador, a empresa emissora responderá solidariamente pela multa se as proibições 
forem infringidas. 

Fundos atuais 

O PL 2646/20 reformula regras de fundos de investimento em condomínio fechado para permitir a aplicação de seus 
recursos em projetos de infraestrutura de concessionárias. Isso alcança os fundos de Investimento em Participações em 
Infraestrutura (FIP-IE) e de Investimento em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (FIP- PD&I). 

O texto também aumenta de 180 para 360 dias o prazo máximo para que esses fundos iniciem suas atividades depois de 
obtido o registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O prazo para se enquadrarem no nível mínimo de 
investimento aumentará de 180 dias para 24 meses (90% do patrimônio em títulos de empresas criadas para tocar projetos 
de infraestrutura). 

Títulos imobiliários 

Fundos que aplicam, por exemplo, em certificados de recebíveis imobiliários e em cotas emitidas por fundo de investimento 
em direitos creditórios, também relacionados a projetos de infraestrutura, terão mais tempo para chegar ao mínimo de 85% 
de seu patrimônio alocado nesses títulos. 

Durante dois anos, contado de sua criação, o fundo poderá ter 67% do patrimônio líquido aplicado nesses títulos ou 67% 
da média desse patrimônio nos 180 dias anteriores ao cálculo. 

A ideia é evitar o desenquadramento em razão da variação do patrimônio. Para isso, eles terão três anos para se enquadrar 
na nova regra. 

Bancos e instituições financeiras que aplicarem nesses fundos não contarão mais com Imposto de Renda de 15%, que passa 
para 25%. 
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No entanto, o texto fixa uma transição para esse aumento, mantendo os 15% para as debêntures emitidas durante o exercício 
no qual for publicada a futura lei. Para aquelas emitidas no ano seguinte, o IR será de 20%. No terceiro ano, o imposto será 
de 22,5%.105 

 

 

5.1 Tabela Comparativa Entre Debêntures Incentivadas e Debêntures de Infraestrutura 
 

A tabela a seguir compara os dois instrumentos, tratando de que forma os institutos podem ser complementares em seu 
conteúdo e objetivos. 

  

 
105 https://www.camara.leg.br/noticias/782651-camara-aprova-projeto-que-cria-debentures-de-infraestrutura 
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Tabela 7 – Tabela Comparativa Debêntures 
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 Debêntures de Incentivadas 
(Lei n.º 12.431/11) 

Debêntures de Infraestrutura 
(PL 2646/20) 

Objetivo 

As debêntures 
incentivadas, são um 
instrumento financeiro 
que se diferencia das 
debêntures 
convencionais por suas 
alíquotas nulas de 
imposto de renda 
incidentes sobre os 
rendimentos periódicos 
e ganhos de capital na 
venda ou resgate do 
título, e tem seu foco 
voltado para projetos de 
infraestrutura 

 

As debêntures de 
infraestrutura buscam 
auxiliar a retomada 
econômica no cenário 
pós-covid, ampliando a 
possibilidade de outras 
ferramentas do mercado 
de capitais para 
financiamento de projetos 
de infraestrutura 

 

Emissão 

 
Os destinatários das 
debêntures incentivadas 
são concessionárias, 
permissionárias, 
autoritárias ou 
arrendatárias, que 
procuram captar 
recursos para 
implementação de 
projetos de 
infraestrutura. 
 
Podem emitir 
debêntures também 
controladoras de 
companhias que 
procuram se capitalizar. 
 

Art. 2  
 
§ 1º-A. As debêntures 
objeto de distribuição 
pública, emitidas por 
concessionária, 
permissionária, 
autorizatária ou 
arrendatária, 
constituídas sob a forma 
de sociedade por ações, 
para captar recursos 
com vistas em 
implementar projetos de 
investimento na área de 
infraestrutura ou de 
produção econômica 
intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação, considerados 
como prioritários na 
forma regulamentada 
pelo Poder Executivo 
federal também fazem 
jus aos benefícios 
dispostos no caput , 
respeitado o disposto no 
§ 1º. 
 

De maneira similar, os 
destinatários das 
debêntures de 
infraestrutura são 
concessionárias, 
permissionárias, 
autoritárias ou 
arrendatárias, que 
procuram captar recursos 
para implementação de 
projetos de infraestrutura. 
 
Podem emitir debêntures 
de infraestrutura também 
sociedades controladoras 
diretas ou indiretas das 
empresas que exploram 
diretamente a sociedade. 
 
Dessa forma as 
debêntures de 
infraestrutura tratam de 
maneira mais direta a 
possibilidade de emissão 
pelos controladores das 
SPEs. 
 
 

Art. 2º Fica permitido às 
concessionárias, às 
permissionárias, às 
autorizatárias dos 
serviços públicos 
definidos nos incisos XI e 
XII do art. 21 da 
Constituição Federal e às 
arrendatárias, criadas 
com propósito específico 
e constituídas sob a 
forma de sociedade por 
ações, emitir debêntures 
de infraestrutura, objeto 
de distribuição pública, e 
destinar os recursos 
captados especificamente 
à implementação de 
projetos de investimento 
na área de infraestrutura 
ou de produção 
econômica intensiva em 
pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação considerados 
prioritários na forma do 
§ 1º do art. 1º da Lei nº 
11.478, de 29 de maio de 
2007. 
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§ lº -B. As debêntures 
mencionadas no caput e 
no § lº -A poderão ser 
emitidas por sociedades 
controladoras das 
pessoas jurídicas 
mencionadas neste 
artigo, desde que 
constituídas sob a forma 
de sociedade por ações.) 

 
§ 2º As debêntures de 
infraestrutura poderão 
ser emitidas: 
 
II - Por sociedades 
controladoras diretas ou 
indiretas das pessoas 
jurídicas mencionadas no 
caput deste artigo, desde 
que constituídas sob a 
forma de sociedade por 
ações e que os recursos 
sejam destinados aos 
projetos considerados 
prioritários. 
 

Taxa de 
remuneração 

As taxas de 
remuneração das 
debêntures devem ser 
pré-fixadas e 
correspondente ao 
índice de preços ou à 
Taxa Referencial. 

Art. 1 § 1º Para fins do 
disposto no inciso I do 
caput, os títulos ou 
valores mobiliários 
deverão ser 
remunerados por taxa 
de juros pré-fixada, 
vinculada a índice de 
preço ou à Taxa 
Referencial - TR, 
vedada a pactuação 
total ou parcial de taxa 
de juros pós-fixada, e 
ainda, 
cumulativamente, 
apresentar: 

As taxas de devem seguir 
as mesmas exigências das 
debêntures incentivadas, 
mas podem variar 
segundo o câmbio. 

 
§ 2º As debêntures de 
infraestrutura poderão 
ser emitidas: 
I - Com cláusula de 
variação da taxa 
cambial; 

Adquirentes 

Podem adquirir os 
títulos pessoa física ou 
jurídica, brasileira ou 
estrangeira 

Art. 1º Fica reduzida a 0 
(zero) a alíquota do 
imposto sobre a renda 
incidente sobre os 
rendimentos definidos 
nos termos da alínea a 
do § 2º do art. 81 da Lei 
nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, quando 
pagos, creditados, 
entregues ou remetidos 
a beneficiário residente 
ou domiciliado no 

Podem adquirir os títulos 
pessoa física ou jurídica, 
brasileira ou estrangeira 
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exterior, exceto em país 
que não tribute a renda 
ou que a tribute à 
alíquota máxima 
inferior a 20% (vinte 
por cento), produzidos 
por: 

Benefícios 

O principal incentivo 
para emissão de 
Debêntures Incentivadas 
é incidência de alíquota 
de 0% de IR para 
pessoas físicas e 15% de 
IR para pessoas 
jurídicas, sobre os 
rendimentos recebidos 
pelos títulos  

Art. 2º§ 
I - 0% (zero por cento), 
quando auferidos por 
pessoa física; e 
II - 15% (quinze por 
cento), quando 
auferidos por pessoa 
jurídica tributada com 
base no lucro real, 
presumido ou arbitrado, 
pessoa jurídica isenta 
ou optante pelo Regime 
Especial Unificado de 
Arrecadação de 
Tributos e 
Contribuições devidos 
pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno 
Porte (Simples 
Nacional). 
 
 

Nos termos do artigo 3º, o 
projeto de lei propõe a 
tributação sobre o 
rendimento da emissão 
das debêntures de 
infraestrutura, mediante 
incidência do imposto de 
renda na fonte, segundo 
alíquotas previstas na Lei 
nº 11.033/04, e com a 
possibilidade de dedução 
no caso de pessoas 
jurídicas tributadas com 
base no lucro real, 
presumido ou arbitrado. 
 
As alíquotas aplicáveis 
seriam, portanto, de 
22,5%, 20%, 17,5% e 
15%, considerando os 
prazos de vencimento das 
debêntures, 
respectivamente: 
inferiores a 180 dias; 
entre 181 e 360 dias; entre 
361 e 720 dias; e 
superiores a 720 dias. 
 
Diferentemente do que 
ocorre com as debêntures 
incentivadas, não haverá 
aplicação da alíquota zero 
aos rendimentos 
auferidos pelas 
debêntures de 
infraestrutura. 

 
Art. 3º O imposto sobre a 
renda incidente sobre os 
rendimentos 
relacionados às 
debêntures de que trata o 
art. 2º desta Lei será 
retido na fonte às 
alíquotas previstas no 
art. 1º da Lei nº 11.033, 
de 21 de dezembro de 
2004, e será: 
 
Art. 6º A pessoa jurídica 
emissora das debêntures 
de que trata o art. 2º 
desta Lei poderá: 
 
I – deduzir, para efeito de 
apuração do lucro 
líquido, o valor 
correspondente aos juros 
pagos ou incorridos, nos 
termos admitidos pela 
legislação do Imposto 
sobre a Renda e da 
Contribuição Social 
sobre o Lucro CSLL; e 
 
– excluir do lucro, sem 
prejuízo do disposto no 
inciso I, na determinação 
do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL, valor 
equivalente a 30% da 
soma dos juros pagos no 
exercício. 
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1º A exclusão prevista no 
inciso II deste artigo será 
majorada para 50% 
(cinquenta por cento), 
caso os valores captados 
pelo emissor sejam 
utilizados em projetos de 
investimento de 
infraestrutura que sejam 
certificados por entidade 
nacional ou 
internacional como 
projetos relacionados ao 
desenvolvimento 
sustentável 
(“greenbonds”). 

Escopo 

O Poder Executivo 
Federal é quem define o 
escopo das debêntures 
de infraestrutura. 
 
Os projetos de 
investimento, para 
serem considerados 
prioritários, devem visar 
à implantação, 
ampliação, manutenção, 
recuperação, adequação 
ou modernização de 
empreendimentos em 
infraestrutura, entre 
outros, do setor de (i) 
logística e transporte; 
(ii) mobilidade urbana; 
(iii) energia; (iv) 
telecomunicações; (v) 
radiodifusão; (vi) 
saneamento básico; e 
(vii) irrigação. Cabe aos 
Ministérios setoriais do 
Governo Federal 
disciplinar os requisitos 
de enquadramento de 
projetos de 
infraestrutura como 
prioritários. 

Decreto 8.874/16 

As Debêntures de 
Infraestrutura ampliam o 
escopo de projetos 
passíveis de emissão das 
debêntures de 
infraestrutura. 
 
Incluindo, além dos 
projetos de infraestrutura, 
os projetos de 
infraestrutura social nas 
áreas de iluminação 
pública, eficiência 
energética, resíduos 
sólidos, presídios, 
unidades socioeducativas, 
unidades educacionais, 
unidades de saúde, 
petróleo e gás natural, 
telecomunicações, 
unidades de conservação 
ambiental, habitação, 
mobilidade urbana e 
logística – para além dos 
projetos de energia, 
transporte, água e 
saneamento básico, 
irrigação e outras áreas 
tidas como prioritárias 
pelo Poder Executivo 

§ 2º A certificação como 
projeto sustentável 
deverá seguir os padrões 
internacionais de 
certificação deste tipo de 
projeto. 
§ 3º Consideram-se 
projetos relacionados ao 
desenvolvimento 
sustentável aqueles 
empreendimentos de: 
 I - energia renovável, 
incluindo produção, 
transmissão, utensílios e 
produtos; 
II - eficiência energética; 
III - prevenção e controle 
de poluição; 
IV - conservação da 
biodiversidade terrestre e 
aquática, incluindo 
a proteção dos ambientes 
costeiros, marinhos e 
bacias hidrográficas; 
V - transporte limpo, tal 
qual transporte elétrico, 
híbrido, público, 
ferroviário, não 
motorizado e/ou 
multimodal, 
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 Federal, já mencionados 
pela redação original, 
conforme alterada pela 
Lei nº 12.431/11. 

infraestrutura para 
veículos 
energeticamente limpos e 
redução de emissões 
nocivas; 
VI - gestão sustentável 
das águas e águas 
residuais, incluindo 
infraestrutura sustentável 
para água limpa e/ou 
potável, tratamento de 
águas residuais, sistemas 
de drenagem urbana 
sustentáveis, mecanismos 
de redução de 
perdas na distribuição 
d’água, reabilitação das 
áreas marginais e outras 
formas de mitigação de 
inundações; 
VII – gestão de efluentes 
líquidos provenientes de 
esgotamento sanitário, 
incluindo a 
infraestrutura e 
tecnologia necessária 
para coleta, transporte, 
tratamento e disposição 
final adequada dos 
esgotos sanitários; 
 VIII – gestão de resíduos 
sólidos, sobretudo para 
tratamento e destinação 
final do lixo doméstico e 
do lixo originário da 
varrição e limpeza de 
logradouros e vias 
públicas; 
IX - adaptação às 
mudanças climáticas, 
incluindo sistemas de 
suporte de informações, 
como observação 
climática e sistemas de 
alerta precoce; 
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X - produtos, tecnologias 
e processos de produção 
ecoeficientes e/ou 
adaptados à economia 
circular, como 
desenvolvimento e 
introdução de produtos 
ambientalmente mais 
favoráveis, com rótulo 
ecológico ou certificação 
ambiental, embalagem e 
distribuição eficiente de 
recursos; 
XI - edifícios verdes que 
atendem a padrões e 
certificações 
reconhecidos 
regionalmente, 
nacionalmente ou 
internacionalmente. 

Prazo 
A debênture deve ter 
prazo de amortização 
superior há 4 anos 

Art. 1. §1º  
I- prazo médio 
ponderado superior a 4 
(quatro) anos 

As Debêntures de 
Infraestrutura devem 
cumprir as mesmas 
exigências previstas para 
no Art. 1, §1º da Lei de 
12.431. Portanto o prazo 
mínimo de 4 anos também 
é valido 

1º A emissão dos títulos 
de que trata este artigo: 
I - é aplicável somente às 
debêntures que atendam 
ao disposto 
no § 1º, § 1º-C e § 2º do 
art. 1º da Lei nº 12.431, 
de 24 de junho de 2011, 
emitidas 
entre a data de 
publicação desta Lei e 31 
de dezembro de 2030. 

Rendimentos 

Os pagamentos de 
rendimentos devem ser 
realizados com 
intervalos mínimos de 
180 dias 

Art. 1. §1  
V - prazo de pagamento 
periódico de 
rendimentos, se 
existente, com 
intervalos de, no 
mínimo, 180 (cento e 
oitenta) dias 

As Debêntures de 
Infraestrutura devem 
cumprir as mesmas 
exigências previstas para 
no Art. 1, §1º da Lei de 
12.431. Portanto o 
período de pagamento 
periódico de rendimentos 
se mantém de 180 dias.  

1º A emissão dos títulos 
de que trata este artigo: 
I - é aplicável somente às 
debêntures que atendam 
ao disposto 
no § 1º, § 1º-C e § 2º do 
art. 1º da Lei nº 12.431, 
de 24 de junho de 2011, 
emitidas 
entre a data de 
publicação desta Lei e 31 
de dezembro de 2030. 

Procedimentos 
Para emissão de 
debêntures é necessária Art. 1. §1  

Para as Debêntures de 
Infraestrutura foi  
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uma aprovação do 
Governo Federal. 
 
Posteriormente deve ser 
apresentando projeto 
que comprove o 
compromisso de alocar 
os recursos captados no 
projeto de infraestrutura 
em questão. 

VI - procedimento 
simplificado que 
demonstre o 
compromisso de alocar 
os recursos captados no 
pagamento futuro ou no 
reembolso de gastos, 
despesas ou dívidas 
relacionados aos 
projetos de 
investimento, inclusive 
os voltados à pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação 

suprimida a necessidade 
de ato ministerial para 
avaliação e 
enquadramento dos 
projetos, bastando que os 
empreendimentos se 
incluam nos setores 
arrolados. 

Governança 

Foi vedada a recompra 
de debêntures 
incentivadas em, no 
mínimo dois anos da 
emissão, assim como, 
liquidação por meio de 
resgate ou pré-
pagamento. 
 
É proibido a existência 
de compromisso de 
revenda assumo pelo 
comprador 
 
É necessária 
comprovação que o 
título foi devidamente 
registrado no CVM. 

Art. 1. §1º II - vedação à 
recompra do título ou 
valor mobiliário pelo 
emissor ou parte a ele 
relacionada nos 2 (dois) 
primeiros anos após a 
sua emissão e à 
liquidação antecipada 
por meio de resgate ou 
pré-pagamento, salvo 
na forma a ser 
regulamentada pelo 
Conselho Monetário 
Nacional; 
III - inexistência de 
compromisso de 
revenda assumido pelo 
comprador 
V - comprovação de que 
o título ou valor 
mobiliário esteja 
registrado em sistema 
de registro devidamente 
autorizado pelo Banco 
Central do Brasil ou 
pela CVM, nas suas 
respectivas áreas de 
competência 

As debêntures 
incentivadas não podem 
ser adquiridas por pessoas 
ligadas ao emissor, como, 
conjugues, parentes de até 
2º grau e seu controlador 

Art. 5º As debêntures de 
que trata o art. 2º não 
podem ser adquiridas por 
pessoas ligadas ao 
emissor. 
§ 1º Para efeitos do 
disposto no caput deste 
artigo, consideram-se 
pessoas ligadas ao 
emissor: 
I – as seguintes pessoas 
físicas: 
a) o controlador direto ou 
indireto, os acionistas 
titulares de mais de 10% 
(dez por cento) das ações 
com direito a voto e os 
administradores do 
emissor; 
b) os cônjuges das 
pessoas referidas na 
alínea “a”; e 
c) os parentes até o 2º 
(segundo) grau, inclusive 
por afinidade, das 
pessoas referidas na 
alínea “a”; 
II – a pessoa jurídica que 
seja sua controladora, 
controlada ou coligada, 
conforme definido nos §§ 
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1º e 2º do art. 243 da Lei 
nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976; e 
III – os fundos em que 
alguma das pessoas 
físicas ou jurídicas de que 
tratam os incisos I e II 
seja cotista detentor de 
mais de 10% (dez por 
cento) das respectivas 
cotas. 

Penalidades 

Caso o valor não seja 
investido conforme o 
esperado, é aplicável 
multa de 20%do captado 
não alocado 
corretamente. 
 
Quem é responsável 
pelo pagamento da 
multa seria o Emissor. 

Art. 2. § 5º Ficam 
sujeitos à multa 
equivalente a 20% 
(vinte por cento) do 
valor captado na forma 
deste artigo não 
alocado no projeto de 
investimento, a ser 
aplicada pela 
Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda: 
 
I - o emissor dos títulos 
e valores mobiliários; 
ou (Incluído pela Lei nº 

Caso ocorra compra por 
pessoas vetadas de 
aquisição de Debêntures 
de Infraestrutura, será 
aplicável multa de 10% do 
valor das debêntures. 
 
O emissor pode responder 
solidariamente pela multa. 

II - a pessoa ligada 
adquirente ficará sujeita 
a multa equivalente a 
10% (dez por cento) do 
valor das debêntures 
adquiridas e dos 
rendimentos delas 
decorrentes, recebidos ou 
creditados. 
 
§ 4º O emissor das 
debêntures responde 
solidariamente pela 
multa referida no inciso 
II do § 3º, nos casos de 
dolo, fraude, conluio ou 
simulação, 
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12.844, de 2013) 
(Produção de efeito) 
 
II - o cedente, no caso de 
certificados de 
recebíveis imobiliários 
e fundos de investimento 
em direitos creditórios. 
(Incluído pela Lei nº 
12.844, de 2013) 
(Produção de efeito) 

nas hipóteses de atos ou 
operações realizados 
com abuso de forma ou 
sem substrato econômico, 
de que trata o § 4º do art. 
6º, ou quando a pessoa 
ligada adquirente for 
residente ou domiciliada 
no exterior 

Incentivos 
verdes 

Não tem incentivos 
previstos para 
financiamento de ativos 
verdes 

 

A dedução poderá ser 
majorada para 50% dos 
valores captados pela 
emissora, caso as 
debêntures visem a 
financiar projetos de 
desenvolvimento 
sustentável  
 
Os greenbonds, 
devidamente certificados 
segundo padrões 
internacionais, referem-se 
a projetos de: (i) energia 
sustentável, inclusive 
produção de produtos e 
utensílios; (ii) eficiência 
energética; (iii) prevenção 
e controle da poluição; 
(iv) conservação da 
biodiversidade; (v) 
transporte limpo; (vi) 
gestão sustentável das 
águas, inclusive 
tratamento de águas 
residuais e sistemas de 
drenagem; (vi) gestão de 
esgoto e resíduos sólidos; 
(ix) adaptação a mudanças 
climáticas; (x) produtos e 
tecnologias ecoeficientes; 
e (xi) edifícios verdes. 

1º A exclusão prevista no 
inciso II deste artigo será 
majorada 
para 50% (cinquenta por 
cento), caso os valores 
captados pelo emissor 
sejam 
utilizados em projetos de 
investimento de 
infraestrutura que sejam 
certificados por 
entidade nacional ou 
internacional como 
projetos relacionados ao 
desenvolvimento 
sustentável 
(“greenbonds”). 
§ 2º A certificação como 
projeto sustentável 
deverá seguir os 
padrões internacionais 
de certificação deste tipo 
de projeto. 
§ 3º Consideram-se 
projetos relacionados ao 
desenvolvimento 
sustentável aqueles 
empreendimentos de: 
I - energia renovável, 
incluindo produção, 
transmissão, utensílios e 
produtos; 
II - eficiência energética; 
III - prevenção e controle 
de poluição; 
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IV - conservação da 
biodiversidade terrestre e 
aquática, incluindo 
a proteção dos ambientes 
costeiros, marinhos e 
bacias hidrográficas; 
V - transporte limpo, tal 
qual transporte elétrico, 
híbrido, público, 
ferroviário, não 
motorizado e/ou 
multimodal, 
infraestrutura para 
veículos 
energeticamente limpos e 
redução de emissões 
nocivas; 
VI - gestão sustentável 
das águas e águas 
residuais, incluindo 
infraestrutura sustentável 
para água limpa e/ou 
potável, tratamento de 
águas 
residuais, sistemas de 
drenagem urbana 
sustentáveis, mecanismos 
de redução de 
perdas na distribuição 
d’água, reabilitação das 
áreas marginais e outras 
formas de 
mitigação de inundações; 
VII – gestão de efluentes 
líquidos provenientes de 
esgotamento 
sanitário, incluindo a 
infraestrutura e 
tecnologia necessária 
para coleta, transporte, 
tratamento e disposição 
final adequada dos 
esgotos sanitários; VIII – 
gestão de resíduos 
sólidos, sobretudo para 
tratamento e 
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5.2 Tabela Comparativa de Financiamento da Entre Lei De Concessões e a Lei de PPPs 
Para contextualizar o debate sobre financiamento de projetos é necessário conhecer também o cenário regulatório de 
financiamento de projetos e os direitos, deveres e proteções que nosso marco de concessões oferece aos investidores 
institucionais. 

A tabela a seguir procura comparar os institutos previstos nos principais marcos legais sobre esses modelos. 

destinação final do lixo 
doméstico e do lixo 
originário da varrição e 
limpeza de 
logradouros e vias 
públicas; 
IX - adaptação às 
mudanças climáticas, 
incluindo sistemas de 
suporte de informações, 
como observação 
climática e sistemas de 
alerta precoce; 
X - produtos, tecnologias 
e processos de produção 
ecoeficientes 
e/ou adaptados à 
economia circular, como 
desenvolvimento e 
introdução de 
produtos ambientalmente 
mais favoráveis, com 
rótulo ecológico ou 
certificação 
ambiental, embalagem e 
distribuição eficiente de 
recursos; 
XI - edifícios verdes que 
atendem a padrões e 
certificações 
reconhecidos 
regionalmente, 
nacionalmente ou 
internacionalmente. 
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Tabela 8 – Tabela Comparativa Legislação 
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 LEI DE CONCESSÕES LEI DE PPPS 

SPE Não há previsibilidade 
de obrigação de 
criação de SPE na Lei 
de Concessão 

 A Lei de PPPs obriga 
que todos os projetos 
sejam operados por uma 
SPE, separando os 
riscos do projeto da 
concessão das demais 
questões do acionista 
patrocinador da 
concessão 

Art. 9º Antes da celebração 
do contrato, deverá ser 
constituída sociedade de 
propósito específico, 
incumbida de implantar e 
gerir o objeto da parceria. 

Garantias A lei de concessões 
estabeleceu que seria 
possível realizar 
financiamentos tendo 
como garantias reais 
direitos emergentes da 
concessão. 

 

 

Art. 28. Nos contratos de 
financiamento, as 
concessionárias poderão 
oferecer em garantia os 
direitos emergentes da 
concessão, até o limite que 
não comprometa a 
operacionalização e a 
continuidade da prestação 
do serviço. 

Art. 28-A. Para garantir 
contratos de mútuo de 
longo prazo, destinados a 
investimentos relacionados 
a contratos de concessão, 
em qualquer de suas 
modalidades, as 
concessionárias poderão 
ceder ao mutuante, em 
caráter fiduciário, parcela 
de seus créditos 
operacionais futuros, 
observadas as seguintes 
condições: 

A Lei de PPPs prevê a 
necessidade de 
estabelecimento de 
garantias de execução 
frente ao Poder 
Concedente. 

Art. 5º As cláusulas dos 
contratos de parceria 
público-privada atenderão 
ao disposto no art. 23 da 
Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, no que 
couber, devendo também 
prever: 

VIII – a prestação, pelo 
parceiro privado, de 
garantias de execução 
suficientes e compatíveis 
com os ônus e riscos 
envolvidos, observados os 
limites dos §§ 3º e 5º do art. 
56 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e, no que se 
refere às concessões 
patrocinadas, o disposto no 
inciso XV do art. 18 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995; 

Financiadores N/A N/A A lei de PPPs traz a 
faculdade de 
estabelecimento de 
clausulas que 
resguardam de direitos 
dos financiadores, 
nesses termos, é 

Art. 5 ª§ 2º Os contratos 
poderão prever 
adicionalmente: 

II – a possibilidade de 
emissão de empenho em 
nome dos financiadores do 
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possível o 
estabelecimento de 
direitos indenizatórios 
pela execução 
antecipada do contrato e 
emissão de empenho em 
nome dos financiadores 

projeto em relação às 
obrigações pecuniárias da 
Administração Pública; 

III – a legitimidade dos 
financiadores do projeto 
para receber indenizações 
por extinção antecipada do 
contrato, bem como 
pagamentos efetuados 
pelos fundos e empresas 
estatais garantidores de 
parcerias público-privadas. 

Matriz de 
Riscos 

A divisão de risco em 
concessões comuns é 
realizada de forma 
unilateral, onde o 
concessionário é 
responsável por todo o 
risco do projeto e 
Poder Concedente 
somente se incumbe 
de regular questões 
que externas. 

Art. 23. São cláusulas 
essenciais do contrato de 
concessão as relativas: 

V - aos direitos, garantias e 
obrigações do poder 
concedente e da 
concessionária, inclusive 
os relacionados às 
previsíveis necessidades de 
futura alteração e expansão 
do serviço e consequente 
modernização, 
aperfeiçoamento e 
ampliação dos 
equipamentos e das 
instalações; 

Art. 29. Incumbe ao poder 
concedente: 

VI - cumprir e fazer 
cumprir as disposições 
regulamentares do serviço 
e as cláusulas contratuais 
da concessão; 

VII - zelar pela boa 
qualidade do serviço, 
receber, apurar e solucionar 
queixas e reclamações dos 
usuários, que serão 
cientificados, em até trinta 

A Lei de PPPs tem um 
tratamento 
compartilhado dos 
riscos de um projeto, 
dada interdependência 
entre Poder Concedente 
e Concessionário. 

Dessa forma a 
legislação prevê a 
necessidade de a 
concessão conter uma 
cláusula dedicada à 
divisão de riscos do 
projeto. 

Nesta constante, 
também é necessário 
prever penalidades ao 
Poder Concedente e ao 
Parceiro Privado pelo 
descumprimento dessas 
determinações. 

Art. 5º As cláusulas dos 
contratos de parceria 
público-privada atenderão 
ao disposto no art. 23 da 
Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, no que 
couber, devendo também 
prever: 

 

II – as penalidades 
aplicáveis à Administração 
Pública e ao parceiro 
privado em caso de 
inadimplemento 
contratual, fixadas sempre 
de forma proporcional à 
gravidade da falta 
cometida, e às obrigações 
assumidas; 

III – a repartição de riscos 
entre as partes, inclusive os 
referentes a caso fortuito, 
força maior, fato do 
príncipe e álea econômica 
extraordinária; 
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dias, das providências 
tomadas; 

VIII - declarar de utilidade 
pública os bens necessários 
à execução do serviço ou 
obra pública, promovendo 
as desapropriações, 
diretamente ou mediante 
outorga de poderes à 
concessionária, caso em 
que será desta a 
responsabilidade pelas 
indenizações cabíveis; 

IX - declarar de 
necessidade ou utilidade 
pública, para fins de 
instituição de servidão 
administrativa, os bens 
necessários à execução de 
serviço ou obra pública, 
promovendo-a diretamente 
ou mediante outorga de 
poderes à concessionária, 
caso em que será desta a 
responsabilidade pelas 
indenizações cabíveis; 

Art. 31. Incumbe à 
concessionária: 

I - prestar serviço 
adequado, na forma 
prevista nesta Lei, nas 
normas técnicas aplicáveis 
e no contrato; 

II - manter em dia o 
inventário e o registro dos 
bens vinculados à 
concessão; 

III - prestar contas da 
gestão do serviço ao poder 
concedente e aos usuários, 
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nos termos definidos no 
contrato; 

VI - promover as 
desapropriações e 
constituir servidões 
autorizadas pelo poder 
concedente, conforme 
previsto no edital e no 
contrato; 

VII - zelar pela integridade 
dos bens vinculados à 
prestação do serviço, bem 
como segurá-los 
adequadamente; e 

VIII - captar, aplicar e gerir 
os recursos financeiros 
necessários à prestação do 
serviço. 

Garantias 
Públicas 

N/A N/A A Lei de PPPs prevê a 
possibilidade de o Poder 
Concedente apresentar 
garantias públicas para 
garantir o adimplemento 
de suas obrigações 
perante o Parceiro 
Privado. 

Essa faculdade permite 
que projetos de 
concessão, tenham 
maior solidez e 
atratividade ao projeto à 
possíveis 
concessionários e 
financiadores. 

As garantias podem 
variar em seus tipos, 
como (i) veiculação de 
receitas, (ii) contratação 
de seguro-garantia, (iii) 
garantias prestadas por 
bancos e organizações 

 

Art. 8º As obrigações 
pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em 
contrato de parceria 
público-privada poderão 
ser garantidas mediante: 

I – vinculação de receitas, 
observado o disposto no 
inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal; 

 

II – instituição ou 
utilização de fundos 
especiais previstos em lei; 

 

III – contratação de seguro-
garantia com as 
companhias seguradoras 
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multilaterais, (iv) fundo 
garantidor, entre outros. 

que não sejam controladas 
pelo Poder Público; 

 

IV – garantia prestada por 
organismos internacionais 
ou instituições financeiras 
que não sejam controladas 
pelo Poder Público; 

 

V – garantias prestadas por 
fundo garantidor ou 
empresa estatal criada para 
essa finalidade; 

 

VI – outros mecanismos 
admitidos em lei. 

Step In A lei de concessões 
previu o direito de 
step-in do financiador 
na administração da 
concessão como 
forma de sinalizar à 
investidores 
institucionais maior 
segurança na operação 
do ativo. Convidando 
o financiador a ter 
uma atuação mais 
próxima do projeto e 
do cumprimento da 
dívida contraída para 
execução do projeto. 

Mesmo na 
administração da 
companhia o 
financiador não se 
sub-roga aos passivos 
e deveres da 
concessão até aquele 

Art. 27-A. Nas condições 
estabelecidas no contrato 
de concessão, o poder 
concedente autorizará a 
assunção do controle ou da 
administração temporária 
da concessionária por seus 
financiadores e 
garantidores com quem não 
mantenha vínculo 
societário direto, para 
promover sua 
reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços. 

§ 2oA assunção do controle 
ou da administração 
temporária autorizadas na 
forma do caput deste artigo 
não alterará as obrigações 
da concessionária e de seus 
controladores para com 
terceiros, poder concedente 

A Lei de PPPS reiterou 
o direito de step-in como 
uma boa prática para 
projetos de 
infraestrutura que 
contam com 
financiadores 
institucionais. 

Art. 5º As cláusulas dos 
contratos de parceria 
público-privada atenderão 
ao disposto no art. 23 da 
Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, no que 
couber, devendo também 
prever: 

 

§ 2º Os contratos poderão 
prever adicionalmente: 

I - os requisitos e condições 
em que o parceiro público 
autorizará a transferência 
do controle ou a 
administração temporária 
da sociedade de propósito 
específico aos seus 
financiadores e 
garantidores com quem não 
mantenha vínculo 
societário direto, com o 
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momento, que se 
mantém em sobre 
responsabilidade do 
concessionário. 

e usuários dos serviços 
públicos. 

§ 5oA administração 
temporária autorizada na 
forma deste artigo não 
acarretará responsabilidade 
aos financiadores e 
garantidores em relação à 
tributação, encargos, ônus, 
sanções, obrigações ou 
compromissos com 
terceiros, inclusive com o 
poder concedente ou 
empregados. 

objetivo de promover a sua 
reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços, não 
se aplicando para este 
efeito o previsto no inciso I 
do parágrafo único do art. 
27 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 
 

O presente working paper enfoca o desenvolvimento de um projeto específico em que estiveram presentes condições 
suficientes para viabilizar o financiamento de longo prazo por meio de ferramentas de mercado de capitais.  

Em um contexto historicamente protagonizado por uma instituição financeira pública - o BNDES -, o primeiro project 
finance non-recourse no setor de rodovias no Brasil se deu em um projeto sem qualquer participação deste ator, em ambiente 
de mercado.  

O project finance é marcado pela figura de uma instituição financeira no centro das relações que são travadas para viabilizar 
a engenharia econômico-financeira que dá lastro aos compromissos assumidos por um determinado ator. Diz-se que esta 
seria a forma mais eficiente para financiar projetos como os de parcerias. 

O retorno é positivo e maximizado em especial quando a instituição financeira acredita no desenvolvimento do projeto de 
longo prazo e na solidez do fluxo de caixa projetado. Desta feita, há (teoricamente) um alívio nas estruturas de garantias 
que são exigidas pelo financiador, o que torna o projeto mais barato, inclusive. 

Interessante notar que, no caso exposto (da Concessão da Rodovia Entrevias), a emissão de esforços restritos teve resultado 
bastante satisfatório, com aquisição dos títulos por um “pool” de financiadores privados. Parece haver um ciclo positivo de 
financiabilidade que se retroalimenta a partir da sinalização de diversos atores dispostos a comprar o papel e assumir parte 
do risco do projeto. Quanto mais instituições privadas sinalizam a disposição de investir/financiar, mais financiável e 
atrativo se torna a oportunidade conferida pelo emissor. 

Talvez, a carga de riscos que está envolvida em projetos de PPP e Concessões, não encontre – ainda – amparo no mercado 
financeiro privado, com assunção exclusiva dos riscos por uma única instituição financeira privada que se disponha a 
viabilizar taxas competitivas e condições bastante arriscadas. Mas o mercado de capitais promove (ainda que indiretamente) 
a possibilidade de pulverização do risco de financiamento quando diversas instituições podem adquirir os títulos.  

O caso da Entrevias consolida, na prática, o que no Brasil se discutia em teoria. Estruturação da captação de capital de 
terceiros sem garantias aos patrocinadores: as debêntures incentivadas que foram utilizadas como mecanismos de dívida de 
longo prazo foram lastradas tão somente nos dinheiros do próprio projeto – recebíveis futuros e participações acionárias da 
própria sociedade de propósito específico.  

Este Projeto, também, chama a atenção para um elemento emblemático. Seja pela conjuntura institucional ou por qualquer 
outro motivo, o caso Entrevias representou um conjunto de amadurecimentos do instituto da concessão e viabilizou de 
forma expressa que a concessionária fosse muito mais um “gestor de interfaces contratuais” do que um construtor. 

A mudança de perfil – que culminou com a entrada de um fundo de investimentos no certame e com sua respectiva vitória 
na licitação – aponta para a direção das mudanças que vem sendo pensadas e, em alguma medida, estruturadas.  

Mudanças macroeconômicas, institucionais e legislativas vem sendo realizadas para permitir um foco mais atento para o 
movimento que vem se consolidando: repensar os formatos tradicionais que viabilizam o crescimento estrutural do país por 
meio dos projetos de infraestrutura – em especial quando se tratar de projetos modelados como concessões e PPPs.  

Mas é preciso apontar que, embora muito significativo, o case ainda é isolado.  
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Entrelaçado com o relato do caso, algumas conclusões são delineadas e formam-se perguntas para discussões futuras: 

• Quais as condições de replicabilidade da estrutura de financiamento do caso Entrevias? 
• Em que medida as debêntures incentivadas são mecanismos suficientes para suprir o déficit de infraestrutura? 
• Há desafios que podem ser endereçados para viabilizar um uso mais expressivo de tais debêntures incentivadas no 

Brasil? 
• Outras ferramentas de mercado de capitais estariam aptas a contribuir para o financiamento de infraestrutura no 

Brasil? 
• No que os movimentos legislativos e macroeconômicos mais recentes contribuiriam para aumentar a 

representatividade do mercado de capitais no financiamento da infraestrutura? 
• Qual seria um papel interessante para ser desempenhado pelo BNDES no contexto do financiamento da 

infraestrutura no Brasil? 
• Que fatores poderiam induzir o project finance puro no Brasil?  
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