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Introdução

Objetivos

▶ Apresentar o contexto econômico relacionado a Medida Provisória 
517, de 31 de dezembro de 2010 (“MP 517”), convertida na Lei nº 
12.431, de 27 de junho de 2011 (“Lei 12.431) – EM Interministerial 
nº 194/2010 - MF/MDIC/MC/MCT/MME/MP

▶ Experiências semelhantes de investimentos de longo prazo 
relacionados a projetos de infra-estrutura na América Latina –
Project Bonds

▶ Perspectivas de mercado: as iniciativas regulatórias e 
autorregulatórias locais



Contexto Econômico

▶ MP 517 editada com o propósito de viabilizar uma nova base de 
financiamento com maior participação da iniciativa privada

▶ Necessidade de investimentos durante o período de 2010 a 2013 
da ordem de R$ 1,324 bilhões

▶ Quase 90% da carteira de crédito com vencimento superior a 5 
anos é proveniente do setor público, incluindo-se os bancos 
públicos

▶ Captação primária não expressiva

▶ Inexistência de mercado secundário de títulos de longo prazo



Semelhantes Experiências na América 
Latina

▶ Project Bonds

Experiências recentes de sucesso no Peru e Chile para 
financiamento de projetos de infra-estrutura (saneamento, 
aeroportos e rodovias) via captação no mercado de capitais 
internacional
O Peru atualmente tem regras de PPP muito avançadas, 
permitindo a combinação de PPP com captações internacionais
Emissões distribuídas nos mercados de capitais locais seguindo a 
Regulation S (Rules Governing Offers and Sales Made Outside the 
United States Without Registration Under the Securities Act of 1933
) e/ou 144A (Private Resales of Securities to QIB)
Para atratividade dos investidores devem contar com mecanismos 
de mitigação do risco de construção, parcial ou total.
Necessidade de obtenção de rating



Iniciativas Locais

▶ Mecanismos de Incentivos Tributários 
Desoneração do IR: 0% para PF e 15% para PJ

▶ Novo Mercado de Renda Fixa ANBIMA
Busca de um ambiente de negociação que estimule emissores e 
investidores,  com menor custo de transação, transparência e liquidez, 
com prazos e volumes superiores
Ambiente eletrônico 

▶ Participação do BNDES
Novo Programa de Aquisição de Debêntures Simples
Atuação da Mesa de Renda Fixa do BNDES no mercado secundário via 
plataforma eletrônica
Oferta de Debêntures via BNDESPAR



▶ Desafio: como criar atratividade em um mercado que tem 
uma das maiores taxas de juros do mundo?

▶ Mecanismos de mitigação dos riscos de construção

- Empréstimos pontes para a fase de construção

- Subordinação dos setor público

- Utilização de derivativos de crédito

Conclusão


