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RESUMO 

O objetivo central desta pesquisa é realizar um estudo acerca das debêntures 

de infraestrutura como instrumento de captação de recursos, especificamente, pelas 

companhias detidas pelos fundos de Private Equity no Brasil. Para tanto, foi realizado 

uma análise da literatura nacional e internacional para entender o instrumento de 

captação, debêntures de infraestrutura, e o setor dos fundos de Private Equity, bem 

como o setor de infraestrutura em si. Além disso, foram analisadas bases de dados 

divulgas pela ANBIMA, bem como relatórios divulgados pelas principais gestoras de 

Private Equity no Brasil e a associação do setor. No âmbito da análise do mercado de 

debêntures de infraestrutura foi entendido se as emissões por investidas de Private 

Equity representam uma parte importante. Adicionalmente, sob a ótica de analisar tal 

grupo, foi discriminado os setores mais beneficiados por essas captações.  

Palavras-chave: Private Equity; Debêntures Incentivadas; Infraestrutura; 

Debêntures. 

 

  



 

  

ABSTRACT 

The main objective of this research is to carry out a study about infrastructure 

debentures as an instrument for raising funds, specifically, by companies owned 

by Private Equity funds in Brazil. To this end, an analysis of national and 

international literature was carried out to understand the funding instrument, 

infrastructure debentures, and the Private Equity funds sector, as well as the 

infrastructure sector itself. In addition, databases released by ANBIMA were 

analyzed, as well as reports released by the main Private Equity managers in 

Brazil and the industry association. Within the framework of the analysis of the 

infrastructure debentures market, it was understood whether issues by Private 

Equity investees represent an important part. Additionally, from the perspective 

of analyzing this group, the sectors most benefited by these fundings were broken 

down.  
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1. Introdução 

 

O central objetivo desta pesquisa é entender, através de revisões bibliográficas - 

leituras de artigos, livros, teses e dissertações – leituras de websites e/ou blogs e 

análises de bases de dados divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), quanto o setor brasileiro de Private 

Equity (PE), aquele que investe principalmente em empresas de capital fechado,  foi 

ou não beneficiado pelas captações, em suas empresas investidas, via emissões de 

debêntures incentivadas pela Lei nº 12.431. Ou seja, será explorado o quanto as 

captações pelas debêntures de infraestrutura ajudaram as empresas detidas pelos 

fundos de PE realizarem investimentos em infraestrutura, já que tais debêntures 

vinculam obrigatória e contratualmente os recursos captados a uma destinação 

específica de projetos de infraestrutura. Além disso, é central entender o volume e a 

quantidade de emissões e como estas evoluíram ao longo dos meses no ano de 2021, 

para saber se, de fato, tal quantidade e volume foram relevantes no período a ser 

analisado. 

O cerne do trabalho é composto por Private Equity e debêntures de infraestrutura, 

sendo assim, a primeira parte do trabalho busca caracterizar e esclarecer o setor de 

Private Equity, expondo seu conceito fundamental, seus subsetores e principais 

características. A segunda parte é composta pela caracterização das debêntures de 

infraestrutura, logo, como esta surgiu, a lei 12.431, a qual lhe deu origem através do 

tratamento tributário especial, bem como a trajetória histórica do referido valor 

mobiliário. 

Como as debêntures incentivadas foram constituídas para comporem uma importante 

fonte de captação transformadora no horizonte de investimento de infraestrutura, a 

terceira parte do trabalho é focada em explicar a importância do investimento no setor 

e do setor em si, além de seus desafios, necessidades de recursos e nuances, uma 

vez que o bom desenvolvimento do setor corrobora para com a prosperidade do País, 

tanto do ponto de vista de crescimento quanto desenvolvimento econômico. 

No capítulo 4, adentra-se na primeira parte do elo e ponto focal do trabalho, isto é, o 

quanto o setor de PE investe em ativos de infraestrutura, bem como, já no capítulo 5, 

esmiuça-se, no ápice da monografia, a relevância do quanto as empresas que 

receberam investimentos de fundos de Private Equity, as chamadas “investidas”, 

captaram através das debêntures 12.431. Para tal, será feita uma análise da base de 

dados disponibilizada pela ANBIMA, com todas as emissões de debêntures 

incentivadas. O recorte temporal realizado foi de um ano, o de 2021, e buscou-se 

entender a evolução mensal das emissões no ano, bem como sua expressividade, do 

ponto de vista de volume e quantidade no período. 

Para concluir o trabalho, no capítulo das Considerações Finais, será apresentado a 

evolução do mercado de debêntures incentivadas e como estas foram importantes 

como fonte de financiamento, além de ser explanado as expectativas quanto aos 

próximos anos. Adicionalmente, será ratificado o entendimento a respeito da 

relevância (ou não) das referidas captações e o setor de PE, sendo que 



 

  

simultaneamente será colocado em perspectiva como tal fato se projeta na 

possibilidade de beneficiar os investimentos em infraestrutura.



 

  

1. Private Equity  

Private Equity tem estado em voga, não só pela importância que o setor tem nas 

economias ao redor do globo, mas pelo grande fluxo de capitais que este tem inserido 

nas empresas, que muitas vezes não são provadas, do ponto de vista de rentabilidade, 

e com um baixíssimo nível de solidez no que diz respeito a robustez financeira, porte 

(por exemplo: número de empregados, resultados operacionais, etc) e até mesmo de 

demanda por seus bens/produtos. 

Tal Indústria tem crescido em ritmo exponencial. A expectativa, segundo estudo da 

Preqin, empresa especializada em dados para os setores de investimentos 

alternativos (qual o Private Equity se enquadra), no final de 2020 mais de 4 trilhões de 

dólares estavam alocados na indústria, o que significa que, na base de comparação 

no intervalo de dez anos, o setor, aproximadamente, triplicou, também segundo a 

Preqin. 

Fora do Brasil, principalmente nos países desenvolvidos, em especial os Estados 

Unidos, onde estão mais de 70% das 25 maiores gestoras de Private Equity do mundo 

- segundo a ‘visual capitalist’ - este é um importante setor, pois atua como uma 

alternativa para captações de longo prazo por parte das empresas. Adicionalmente, o 

setor tem gerado impactos na sociedade, sobretudo, impactos positivos, em que pese 

a existência de discussões com argumentos contrários a respeito de impactos 

negativos, como a possibilidade de o setor reduzir o número de empregos de uma 

nação, como consequência da busca de maior eficiência na relação mão-de-obra 

empregada vis a vis os bens/serviços produzidos e ofertados. 

Notório também por estar presente na base acionária de empresas disruptivas que 

modificam e inovam em meio a lógica incumbente dos seus respectivos setores, por 

exemplo, a XP Investimentos, nascida como uma corretora de valores mobiliários, 

cresceu exponencialmente, alterando o modus operandi do setor de investimentos em 

valores mobiliários no País, sobretudo por parte de pessoas físicas. Outro exemplo, 

também nacional, é a rede de drogarias Panvel, a varejista do setor de vestuários, a 

Centauro e o banco digital, Nubank. Todos estes exemplos possuíram ou possuem 

fundos de PE em sua base de acionistas. Tais fundos foram contribuintes para a 

trajetória de melhorias e crescimento dessas empresas.  

 

1.1 O que é Private Equity? 

 

Muitas variações surgem ao tentar definir o que é Private Equity e Venture Capital 

(VC), um subsetor do PE. As variações ocorrem, pois, ao se traduzir o termo, 

diferenciações irão surgir. Mas, em suma, as definições de PE e VC irão variar entre 

aquelas que diferenciam as duas coisas e aquelas que colocam VC como uma 

categoria de PE. Aqui iremos seguir pela segunda linha de raciocínio, utilizada por 

Lorentz (1989), exceto quando se quiser indicar exatamente os investimentos apenas 

em startups, que segundo Eric Ries (“A startup enxuta”, página 24), é uma instituição 

humana projetada para criar produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. 



 

  

A Indústria de Private Equity é, segundo a British Private Equity and Venture Capital 

Association, a associação do setor na Inglaterra, “um financiamento de médio a longo 

prazo fornecido em troca de uma participação acionária em empresas não listadas 

com potencial de alto crescimento”. Ou seja, as gestoras de Private Equity, gerem o 

dinheiro de investidores - que podem ser fundos de pensão, fundações, fundos 

soberanos e outros - o alocando, geralmente, em empresas de capital fechado de 

forma que, em posse de participações nestas empresas, agem, participando 

ativamente na gestão da empresa, em prol de melhorias na eficiência operacional e 

financeira, consequentemente, fazendo com que o valor de mercado da empresa, 

após anos (em média, 5 anos de intervenção), no momento da venda, seja superior 

ao do momento em que a participação foi adquirida, consequentemente, auferindo 

lucros para os detentores de cotas do fundo, que é o veículo financeiro, constituído 

conforme legislação, utilizado pelas gestoras de PE. Em resumo, conforme define 

David Snow1: 

In a typical private equity deal, an investor buys a stake in a private company with the 

hope of ultimately realising an increase in the value of that stake. There is today an 

increasingly massive and variegated industry devoted to pursuing wealth creation in 

roughly this manner  

 

Segundo um estudo da Preqin (2020), a projeção era de que se atinja 9,1 trilhões de 

dólares até 2025 alocados em PE, logo, trata-se de um importante e relevante setor, 

qual a poupança e até mesmo crédito mundial tem sido destinada. 

Para Cendrowski e Wadecki (2011, pag. 3, tradução nossa) “É por meio de private 

equity que as sementes de novas ideias germinam e as almas dos murchados podem 

renascer”. A afirmação exposta, apesar de exageradamente metafórica, resume, de 

maneira abrangente, o impacto da indústria no mundo. Não à toa, em janeiro de 2008 

no Fórum Econômico Mundial, foi ressaltado, através do estudo Globalization of 

Alternative Investments que os resultados gerados pelos PEs estavam chamando a 

atenção não só de investidores, mas também dos policy makers. 

A notoriedade que a indústria tem ganhado está atrelada a esta ser uma importante 

fonte de financiamento. No Brasil, onde há dificuldade para se encontrar fontes de 

financiamento (o que impacta no próprio desenvolvimento do país) voltadas a funding 

de longo prazo, o PE pode se mostrar como uma alternativa importante, inclusive para 

cumprir objetivos de longo prazo, dado que desta forma, há a possibilidade de o país 

evoluir em suas bases tecnológicas e industriais contando não só com o capital 

disponível pelas empresas e pelo setor público, mas também de investidores 

institucionais que, em busca de retorno, topam deixar seus recursos nas mãos de 

investidores profissionais e, assim, com maior aproveitamento e chances de sucesso. 

Tais investidores profissionais, isto é, especialistas em realizar os investimentos 

diretamente nas empresas, além de trazer o retorno para o cotista do fundo ou 

acionistas da companhia de Private Equity, colabora para que a Nação possa ficar 

mais próxima de superar a condição de país atrasado.  

 
1 SNOW, David. Private Equity: A Brief Overview (2006) 



 

  

Abaixo, trazemos o exposto pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture 

Capital (ABVCAP) quanto a evolução do tamanho do setor no Brasil: 

 

Fonte: ABVCAP e KPMG 

Gráfico 1 – Tamanho do Mercado de Private Equity e Venture Capital 

  



 

  

 

2. Debêntures de Infraestrutura 
 

2.1 Debêntures: definição e história 
 

Segundo a ANBIMA as debêntures são “títulos representativos de dívida emitidos por 

empresas com o objetivo de captar recursos para diversas finalidades, como, por 

exemplo, o financiamento de seus projetos. Os investidores, ao adquirirem esses 

papéis, têm um direito de crédito sobre a companhia e recebem remuneração a partir 

dos juros”2. Ou seja, caso um investidor empreste dinheiro para uma companhia, este 

terá o direito de ser remunerado, conforme condições pré-estabelecidas entre o 

investidor/credor e a companhia e, no caso desse empréstimo ter sido realizado 

através de uma debênture, o documento base com todas as condições acordadas 

será a escritura (exemplo, conforme figura 1 abaixo) de emissão de debêntures, a 

qual, no Brasil, é lavrada em cartório de títulos e documentos e arquivada em junta 

comercial. A debênture na condição de valor mobiliário é depositada e negociada em 

bolsa de valores. Em linhas gerais, os direitos que o investidor/credor possui contra 

determinada companhia podem ser negociados, justamente por ser um valor 

mobiliário, em termos práticos, uma dívida “empacotada” que pode ser 

comercializada, isto é, negociada em ambiente de negociação organizado. 

 

Fonte: ANBIMA DATA (2022) 

Fig. 1 – Pág. 2 da Escritura de Emissão de Debêntures da Petrobrás 

 
2 https://data.anbima.com.br/informacoes/o-que-sao-debentures 



 

  

Historicamente, a origem das debêntures nos remete ao século XII, em que existia a 

emissão de empréstimos pela República de Gênova3: 

“[...] a República de Gênova, desde o século XII, vinha emitindo empréstimos 

garantidos pela arrecadação de certos impostos, e que, segundo Machiavel, esses 

empréstimos, no século XVI, passaram a se dividir em frações de igual valor [...].” 

Avançando no tempo, as debêntures - confissões escritas de dívida, de cunho oficial, 

e que funcionava como documento de um débito4 -  já no século XIX na Inglaterra, 

que estava em período de crescimento econômico, devido ao forte florescimento da 

industrialização, porém com um capital próprio dos donos de empresas não suficiente, 

apareceram como boa fonte para o custeio do desenvolvimento desejado, bem como 

serviram como forma de financiamento das atividades e das empresas, 

consequentemente, foram para comercialização no mercado.  

No Brasil, os primórdios das debêntures estão atrelados ao final do século XIX, 

quando foi promulgada uma legislação que proibia a emissão de obrigações sem 

autorização do poder legislativo brasileiro5. Alfredo de Assus Gonçalves Neto6 discorre 

explicita sobre o assunto:  

“[...] foram introduzidas no Brasil pela Lei 3.150, de 1882, que autorizou as 

sociedades anônimas a realizar tal tipo de operação de crédito, com a denominação 

de obrigação ao portador [...].” 

 

2.2 Debêntures de Infraestrutura 
 

2.2.1 Debêntures de Infraestrutura no Brasil 
 

Com a finalidade de incentivar a participação do setor privado nos investimentos em 

infraestrutura no País, em 24 junho de 2011, foi editada a Lei nº 12.431, dando 

origem as debêntures incentivadas (ou chamadas de debêntures de infraestrutura, 

debêntures de infra ou debêntures 12.431), uma inovação ao mercado de capitais 

brasileiro da época. Conforme descrição da ANBIMA em seu website7: 

A Lei 12.431/11 é uma iniciativa do governo brasileiro com o objetivo de ampliar as 

alternativas de financiamento da economia e promover o mercado de capitais como 

fonte de recursos de longo prazo, especialmente para projetos de infraestrutura 

 

Recursos captados através das debêntures 12.431 devem ser alocados no 

pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos 

 
3 BORBA, José Edwaldo Tavares “Das Debêntures”, pgs. 1 e 2 
4 Magalhães (1997) 
5 Carvalhosa (2002) 
6 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis, “Manual das Companhias ou Sociedades Anônimas”, pg. 105 
7 ANBIMA, https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/mercado-de-capitais/projetos-e-
emissoes-incentivadas-lei-12-431-consolidado-historico.htm 



 

  

projetos de infraestrutura (desde que incorridos em até 24 meses contados da data 

de encerramento da oferta pública de debêntures). Em suma, tal valor mobiliário, em 

sua criação, surgiu como uma nova forma de financiamento destinado a ser utilizado 

como alternativa para investimentos ou reembolso de investimentos no setor de 

infraestrutura. 

Quando analisado o período que antecede a criação das debêntures incentivadas, 

nota-se que as principais fontes de financiamento, no que diz respeito a funding de 

longo prazo (segundo o relatório feito pelo escritório Pinheiro Neto em 2021, aqueles 

com prazos superiores a 5 anos) os governos, os bancos estatais e os bancos de 

fomento, principalmente o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) eram os 

principais financiadores. 

Segundo o mesmo relatório citado acima, a lei 12.431 trouxe segurança jurídica para 

os investidores, delimitando exatamente quais eram os ritos, requisitos e fluxos 

necessários para que uma companhia pudesse captar através de tal instrumento, o 

que naturalmente, gerou resultados extremamente positivos ao setor. Como indicado 

no mesmo relatório, entre 2011 e 2021 foi captado, através das debêntures de 

infraestrutura, R$ 132 bilhões através de 410 ofertas públicas. 

Além dos pontos supracitados, até o advento das debêntures de infraestrutura, o 

mercado de emissões de debêntures vinha crescendo substancialmente, mas, 

quando analisado os prazos, a média era inferior a 5 anos, ou seja, as companhias 

não tinham uma fonte de captação de recursos de longo prazo8. 

 

2.2.2 Debêntures de Infraestrutura no Mundo 
 

Segundo relatório reportado pela empresa de consultoria e auditoria9, Delloite, os 

project bonds ou infrastructure bonds, como são chamados em outros países, são 

uma importante alternativa para captação, fundamentalmente no que diz respeito a 

projetos de infraestrutura, por parte das empresas. A consultoria expõe que, 

tradicionalmente, os bancos financiavam as empresas e seus respectivos projetos, 

até que as imposições – pós crise de 2008 – através da Basiléia III, trouxeram níveis 

maiores de monitoramento e requisitos de alocação de capital, tornando a atratividade 

do financiamento destes projetos muito menor, logo havendo um repasse de custos, 

por parte dos bancos, muito maior aos tomadores dos recursos (entenda-se 

empresas). A consequência direta, apontada pela consultoria, é que, acessar o 

mercado de investidores institucionais que investem nos project bonds, potencializa 

as empresas, uma vez que a alternativa para captação – a bancária – 

comparativamente mostra-se mais cara.  

 
8 Fiuza de Bragança, Gabriel G., 2015 
9Project Bonds: An alternative source of financing infrastructure projects. Deloitte, 2014. Disponível em: 
https://www2.deloitte.com/za/en/pages/finance/articles/project-bonds-an-alternative-to-financing-
infrastructure-projects.html>. Acesso em: 03 de jan. de 2023 

https://www2.deloitte.com/za/en/pages/finance/articles/project-bonds-an-alternative-to-financing-infrastructure-projects.html
https://www2.deloitte.com/za/en/pages/finance/articles/project-bonds-an-alternative-to-financing-infrastructure-projects.html


 

  

O banco mundial, através do gráfico 1 abaixo, demonstra o tamanho do mercado 

global de títulos corporativos destinados ao setor de infraestrutura. 

 

 

Fonte: World Bank Blog (2021) 

Gráfico 2 – Volume (2017-2021) do mercado de project bonds  

 

Ainda sobre o exposto no relatório publicado pela Delloite, o governo da África do Sul, 

por exemplo, não possui condições de financiar plenamente o programa de 

financiamento do país, apontado, no relatório, em 3,4 trilhões. Logo, os fundos de 

investimentos soberanos que estão investindo cada vez mais em projetos de 

infraestrutura, podem beneficiar, a um nível muito maior, a possibilidade de empresas 

captarem para investirem em projetos de infraestrutura, beneficiando as empresas, 

países, estados e cidades que necessitam de realizar investimentos em infraestrutura, 

tal como o exemplo da própria África do Sul. 

 

2.3 Funcionamento do mercado de debêntures no Brasil 
 

Uma vez que uma companhia decide captar recursos no mercado nacional, ela 

precisará contratar uma instituição financeira habilitada para figurar como 

Coordenadora Líder da oferta de debêntures – isto é, pressupondo que tal captação 

dar-se-á de forma pública, e não de maneira bilateral, através de debêntures privadas.  

A instituição contratada trabalhará junto à companhia/emissora, para estruturar a 

oferta das debêntures, ou seja, construir a escritura de emissão de debêntures, bem 

como outros eventuais contratos relacionados à emissão, por exemplo, os contratos 

de garantias para as emissões que contam com garantias. Além disso, a instituição 

contratada auxilia na contratação de outros prestadores de serviços, por exemplo, o 

agente fiduciário que representa a comunhão dos debenturistas – assim, tal prestador 



 

  

fica responsável por entender se a companhia emissora está cumprindo todo 

clausulado presente na escritura de emissão. 

Todos os documentos elaborados no âmbito da oferta precisam cumprir com ritos e 

processos, sejam eles perante as entidades de regulação e/ou auto regulação, tais 

como CVM e ANBIMA, respectivamente, bem como aqueles perante a instituição 

detentora do ambiente de negociação do valor mobiliário, a bolsa de valores, no caso 

brasileiro, a B3. 

Uma vez cumprido os ritos e processos e a oferta sendo subscrita pelo público de 

investidores adequados, respeitando a legislação em vigor, as debêntures, conforme 

legislação aplicável e em linha com os prazos necessários determinados 

regulamentação vigente, ficará livre para negociação no mercado secundário, sendo 

assim, os detentores das debêntures, os quais as adquiriram no mercado primário, 

estarão livres para realizar negociações, através de suas respectivas corretoras de 

valores e no ambiente de negociação organizada, ainda que mercado de balcão, a 

venda e/ou compra de debêntures.  

As condições de pagamento de juros e amortização para a companhia emissora, 

jamais mudarão, ceteris paribus. Sendo assim, o cupom, isto é, o quanto a emissora 

precisará pagar de remuneração aos detentores das debêntures, tem condições pré-

estabelecidas, mas este que o detém, se não tiver realizado a subscrição do valor 

mobiliário no mercado primário, ou até mesmo no secundário em condições 

proporcionalmente iguais ao cupom da emissora, ou como se diz no mercado “no par”, 

poderá ter adquirido as debêntures a uma remuneração menor ou maior. Sendo 

assim, quanto menor for o valor de subscrição, maior será a rentabilidade em 

percentual, normalmente atrelado a um indexador e vice-versa. 

Atualmente (posição de janeiro de 2023), as debêntures emitidas no mercado 

brasileiro estão atreladas aos indexadores conforme abaixo: 

 

Fonte: Portal debêntures.com (2023) 

Gráfico 3 – Estoque de debêntures no mercado  



 

  

2.4 Evolução do Mercado de Debêntures de Infraestrutura  

 

Nos últimos 10 anos, isto é, de 2012 a 2022, o mercado de debêntures como um todo 

teve um crescimento de 1044,29%. A participação das debêntures incentivadas no 

mercado como um todo saiu de 2,87% em 2012 para 15,97% em 2021, reflexo de um 

crescimento médio de 11,69% ao ano no período. 

Gráfico 4 – Volume e quantidade de debêntures de infraestrutura e excluindo infraestrutura de 2012 a 

2022 

 

O número de empresas que acessaram o mercado através de debêntures 12.431 saiu 

de 6 em 2012 para 69 em 2022, um crescimento de 1050,00%.  

 

Fonte: elaboração do autor com dados fornecidos pela ANBIMA 

Gráfico 5 – Quantidade de emissores 
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Os principais setores alvo, no ano de 2021 e 2022 (base até novembro de 2022), - 

conforme setores delimitados pela ANBIMA - desses investimentos realizados pelas 

empresas com os recursos captados pelas debêntures incentivadas foram os setores 

de Energia e Transporte e Logística, conforme tabela abaixo: 

Setores 
Volume Emitido  

(2021 em R$ 
mm) 

% no Total 
Volume Emitido  
(2021 e 2022(10) 

em R$ mm) 
% no Total 

Alimentos e Bebidas 120,00 0,27% 120,00 0,07% 

Bioenergia 1920,00 4,35% 7.687,12 4,26% 

Empreendimentos e 
Participações 

2.075,00 4,70% 7.457,97 4,13% 

Energia Elétrica 20.098,52 45,49% 91.327,25 50,60% 

Mineração 1.000,00 2,26% 4.750,00 2,63% 

Outros Serviços 2.075,00 4,70% 5.330,30 2,95% 

Petróleo e Gás - - 8.491,39 4,70% 

Química e Petroquímica - - 151,23 0,08% 

Saneamento 3.129,797 7,08% 10.200,49 5,65% 

TI e Telecomunicações 2.750,00 6,22% 6.263,48 3,47% 

Transporte e Logística 11.018,45 24,94% 38.720,66 21,45% 

Total 44.186,77  180.499,87  

Fonte: Elaboração do autor com dados fornecidos pela ANBIMA 

Tabela 1 – Volume e participação das emissões incentivadas 
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3. O setor de Infraestrutura no Brasil 
 

Conforme apontado em “De Volta ao Planejamento: Como Preencher a Lacuna 

de Infraestrutura no Brasil em Tempos de Austeridade”11, divulgado pelo Banco 

Mundial, a dimensão continental do País torna mais difícil as resoluções de 

problemas de infraestrutura e o investimento em infraestrutura no Brasil – o que 

também explica a enorme disparidade no que diz respeito a infraestrutura entre 

regiões do país. Além disso, o relatório explicita que o investimento em tal setor 

é prioritário para diferentes policy makers de diferentes países ao redor do globo.  

Quando inexistente ou de baixa qualidade, a infraestrutura pode impactar ainda 

mais. Segundo relatório publicado pelo McKinsey Institute (2014), muitas 

análises apontam para uma grande e crescente lacuna global de infraestrutura. 

No Brasil, tendo em vista a sua condição de país em desenvolvimento, a 

realidade não é diferente e, infelizmente, em muitos os âmbitos o estado é crítico. 

Abaixo, números indicados pela Inter.B via publicação de Carta, a respeito da 

necessidade de investimento em infraestrutura: 

 

 

Fonte: cálculos e estimativas da Consultoria Inter.B 

Tabela 2 – Necessidade de Investimento 

Adicionalmente, a análise da Carta, publicada pelo blog de Conjuntura Econômica 

vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV 

IBRE) afirma que parte substancial do setor possui idade média em torno de 30 e 40 

anos e há ausência de manutenção, consequentemente ocasionando ineficiências e 

desperdícios nos custos das operações. 

A Inter.B ainda indica que, o principal hiato, no sentido de criticidade, é o do setor de 

transportes, sendo mais de 60% do total do hiato do investimento em infraestrutura, 

 
11 RAISER, Martin et al. De volta ao planejamento: como preencher a lacuna de infraestrutura no Brasil 
em tempos de austeridade. Brasília: Banco Mundial, 2017. 



 

  

baseado no ano de 2021. Sendo assim, este é apenas um exemplo de um dos setores 

que carecem de investimentos.  

A necessidade de investimento é suprida tanto pelos investimentos do setor privado, 

quanto do setor público, porém, com a toada recente de elevação do endividamento 

público, torna-se cada vez mais crítico o nível de investimento público e mais 

fundamental a participação do investimento privado no setor. O gráfico abaixo 

demonstra que relativamente a participação do investimento privado tem ficado maior. 

 

 

Fonte: Abdib e Revista de Conjuntura Econômica – FGV (2022) 

Gráfico 6 – Evolução dos investimentos em infraestrutura 

 

Conforme elucidado, o quadro recente de investimentos no setor de infraestrutura e a 

latente necessidade de destinação de recursos para o setor, em que pese o forte 

empenho do setor público para tal, demonstra uma necessidade maior de múltiplas e 

maiores fontes de financiamento, já que, marginalmente, como evidenciado no gráfico 

5, o volume dos investimentos em infraestrutura teve caído entre os anos 2010 e 2020. 

Adicionalmente, as restrições orçamentárias do Estado tornam ainda mais complexo 

e limitado o investimento por este em infraestrutura. Segundo relatório publicado pela 

Kroll, para os próximos anos e décadas, o gap de investimento, isto é, a falta de 

recursos destinadas ao setor, no Brasil e como percentual do PIB seguirá com uma 

tendência crescente (conforme gráfico abaixo): 

 

 

 

 



 

  

 

Gráfico 7 – Gap no investimento em infraestrutura como percentual do PIB 

Daí, a importância dos fundos de Private Equity que investem em infraestrutura, visto 

que, além de alocarem capital em ativos do setor, agregam com a destinação de 

tempo, expertise e conhecimento, elevando a eficiência do setor. Em suma, uma 

quantidade de recursos destinados a um projeto naturalmente traz resultados, porém, 

com maior nível de expertise e eficiência, os resultados podem ser potencializados, 

eventualmente fazendo com que o investimento tenha a sensação de ter sido 

realizado em dobro/triplo a depender da proporção de sua eficiência. 

  

Fonte: Infrastucture Outlook (2023) 



 

  

4. Private Equity: Investimentos em Infraestrutura 

 

Por muitos anos o financiamento de empresas e projetos de infraestrutura foram 

realizados com recursos públicos. Um reflexo disso foi o alto percentual de 45,7% de 

participação do Estado nos investimentos em infraestrutura em 2014 (Frischtak & 

Noronha, 2016). Dentre os motivos, os longos prazos de maturação e elevados 

volumes de recursos necessários para esse tipo de investimento, justifica as fontes 

de financiamento. No entanto, dado o deterioramento das contas públicas somado ao 

cenário político-econômica conturbado de 2014 em diante, medidas de austeridade 

como o teto de gastos (2017) foram adotadas, impactando o montante de 

investimentos públicos em infraestrutura em comparação com anos anteriores. Assim, 

em 2019, por exemplo, apenas 1,69% do PIB foi destinado a investimentos no setor, 

valor muito inferior ao de outros países como China e Índia, que chegam a investir 

acima de 6% do PIB.  

Diante deste cenário, e conforme superficialmente indicado no capítulo 3, o 

investimento privado se torna uma alternativa para o desenvolvimento e modernização 

da infraestrutura nacional, o que reflete na recente mobilização política para a 

flexibilização dos investimentos privados no setor, atingindo aeroportos, portos, 

rodovias, ferrovias, hidrovias, energia, parques, saneamento, entre outros. Exemplos 

materiais recentes foram os marcos do saneamento (2020) e a aprovação no Senado 

do marco das ferrovias (2021). 

Para além disso, os recursos destinados ao setor de infraestrutura têm cada vez mais 

requerido outras diferentes fontes de financiamento, o que está relacionado ao fato 

dos investimentos de Private Equity (PE) em Infraestrutura, com base nos valores que 

foram integralizados por investidores em veículos de investimentos regulados no 

Brasil, representarem em média, um percentual próximo de 2% do investimento no 

setor durante o período analisado no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Gráfico 8 - Investimentos em Infraestrutura (% do PIB e % financiado por PE) 

 

Segundo relatório publicado pela Private Equity Bay, os fundos de PE investem, 

principalmente, por meio de capital próprio, isto é, participações diretas (equity) nas 

companhias. As debêntures conversíveis em equity das empresas ou sociedades de 

propósito específico (SPEs) também figuram como umas das principais formas de 

investimento. A Private Equity Bay, ainda afirma que boa parte da necessidade de 

investimento em um projeto de infraestrutura é oriundo de capital de terceiros 

(debêntures, empréstimos, bonds etc.), o que faz, para fins de cálculos simplificado, 

considerar que para cada R$ 2 de dívida haverá R$ 1 de equity, sendo assim, ela 

afirma que os projetos e empresas que receberam investimento de fundos de private 

equity tenham sido responsáveis por algo como 7,8% do investimento em 

infraestrutura, o que, consequentemente, sugere a existência de uma ainda ampla 

margem para o crescimento deste tipo de investimento privado no país, vide a 

participação e número detidos pelos PEs informada pela Private Equity Bay abaixo. 

Além disso, também abaixo, a distribuição por setor investido reforça a margem para 

pulverização e diversificação dos setores investidos, o que pode ser alcançado com o 

aumento do volume investido 

Fonte: Inter.B e Pebay.info 2021 

Fonte: Pebay.info (2021) 

Gráficos 9 e 10 – Gestoras mais ativas no setor por valor e nº de projeto e Investimento por setor 



 

  

Para além da análise do private equity apenas como fonte de financiamento há 

de se visualizar também esta classe de ativos como uma provedora de retorno 

aos seus cotistas/investidores, já que quanto melhor como classe de ativos a 

serem investidos, mais haverá recursos sob gestão dos fundos, logo, mais 

dinheiro sendo destinado ao setor. Segundo artigo elaborado por Espinosa12: 

 “Many private equity funds have some exposure to infrastructure, to take advantage of their 

characteristics of low-volatility, low-correlation and long-term returns. An infrastructure fund is 

simply a form of sector-specialised private equity fund that only invests in infrastructure - in 

much the same way as a venture capital fund might only invest in technology.” 

Também exposto por Espinosa, alguns pontos fortificam a geração de valor que 

o investimento em ativos de infraestrutura traz para o portfólio, incluindo, mas 

não se limitando  (i) a os ativos de infraestrutura possuírem baixa correlação com 

outros ativos em um portfólio, (ii) a resiliência da receita dos ativos do setor, já 

que os contratos possuem receita contratada e prazos longos, e (iii) o retorno 

real protegido da inflação, já que os contratos para operar ativos de infraestrutura 

normalmente são atrelados aos indexados de inflação. 

Com relação a realidade brasileira, apesar dos pontos i, ii e iii acima serem 

válidos, segundo a Financier Worldwide Magazine13: 

“In Brazil, certain areas of infrastructure have suffered from confusing regulatory 

structures, or a lack of governmental drive to get projects online. However, a 

stronger relationship between public and private investment has changed the 

outlook [...]” 

Em suma, conforme exposto acima, a instabilidade regulatória nos País 

prejudica a atratividade das oportunidades desse tipo de ativo, em que pese o 

aumento da proximidade entre o setor público e o privado modifarem. 

Ainda na linha do benefício da relação do setor público com o setor privado, a 

existência da Lei nº 12.431 e das debêntures de infraestrutura, fortifica tal relação 

e consequentemente a tese de investimentos em PE, impulsionando os fundos 

de PE a investirem no setor, já que tais ativos, conforme o caso, poderiam ser 

beneficiados pela referida lei. 

 

 

5. Debêntures de Infraestrutura: Uma Fonte de Financiamento Importante para as 

Investidas dos Fundos de Private Equity? 

 

 
12 Infrastructure. Moonfare, 2023. Disponível em: https://www.moonfare.com/pe-
101/infrastructure-funds. Acesso em: 03 de jan. de 2023. 
13 Challenges of private infrastructure investment. Financier Worldwide, 2020. Disponível em: 
https://www.financierworldwide.com/challenges-of-private-infrastructure-
investment#.Y73KXHbMKUk> Acesso em: 03 de jan. de 2023. 

https://www.moonfare.com/pe-101/infrastructure-funds
https://www.moonfare.com/pe-101/infrastructure-funds
https://www.financierworldwide.com/challenges-of-private-infrastructure-investment#.Y73KXHbMKUk
https://www.financierworldwide.com/challenges-of-private-infrastructure-investment#.Y73KXHbMKUk


 

  

Uma vez que o setor de PE investe em ativos de infraestrutura, beneficiando o setor, 

principalmente pelas, já explicitadas, recentes restrições orçamentárias do Estado que 

é um importante player para realização de investimentos em infraestrutura, entender 

sobre as fontes de financiamento que as investidas dos PEs utilizam, isto é, para além 

do equity, ou seja, suas respectivas dívidas, em especial aquelas elaboradas, 

conforme exposto no capítulo 3, com o objetivo de beneficiar o setor - as debêntures 

de infraestrutura. 

Entender o tamanho, a força e a importância do elo entre o (i) PE e a (ii) fonte de 

financiamento, debêntures de infraestrutura, demanda o conhecimento a respeito da 

quantidade de captações e o volume das captações realizadas por empresas/projetos 

detidos pelos fundos de Private Equity através do valor mobiliário debêntures 

incentivadas e se assim o valor mobiliário, o setor de infraestrutura e os fundos de 

Private Equity beneficiam-se entre si.  

O setor de PE não possui restrições, sob o prisma setorial, para realizar investimentos, 

podendo estes serem em quaisquer setores da economia, inclusive o de infraestrutura 

ou relacionados. Tais ativos, quando enquadrados como prioritários nos termos da Lei 

nº 12.431, podem, eventualmente, ser beneficiados por captações através de 

debêntures incentivadas. Abaixo, estão as emissoras de debêntures incentivadas, 

cujo capital social possui um player do setor de PE, e os respectivos volumes captados 

no ano de 2021: 

 

Data da Registro / 
Início da Oferta 

Pública 
Companhia Emissora 

Código 
CETIP 

Valor Total 
(R$ mil) 

Setor 

12/01/2021 
CONCESSÃO METROVIÁRIA 

DO RIO DE JANEIRO 
MTRJ19 1.200.000,00 Transporte e Logística 

04/03/2021 
LINHAS DE XINGU 

TRANSMISSORA DE 
ENERGIA 

LXIN12 120.000,00 Energia Elétrica 

01/03/2021 AMERICA NET ANET11 250.000,00 TI e Telecomunicações 

22/04/2021 APOLLO 17 PARTICIPAÇÕES APOL11 75.000,00 Energia Elétrica 

31/05/2021 
EIXO SP CONCESSIONÁRIA 

DE RODOVIAS 
CONR12 350.000,00 Transporte e Logística 

05/07/2021 ANEMUS WIND HOLDING ANEM11 475.000,00 
Empreendimentos e 

Participações 

12/07/2021 ALGAR TELECOM ALGAB1 300.000,00 TI e Telecomunicações 

22/07/2021 USINA SANTO ANTÔNIO USST11 70.000,00 Bioenergia 

22/09/2021 
CONCESSIONÁRIA AUTO 

RAPOSO TAVARES 
CART13 105.000,00 Transporte e Logística 

18/10/2021 HIDROVIAS DO BRASIL HBSA11 280.000,00 Transporte e Logística 

18/10/2021 HIDROVIAS DO BRASIL HBSA21 100.000,00 Transporte e Logística 

29/11/2021 
ÁGUA VERMELHA 

TRANSMISSORA DE 
ENERGIA 

AVTE11 23.500,00 Energia Elétrica 

24/11/2021 
ITAPOÁ TERMINAIS 

PORTUÁRIOS 
ITPO14 750.000,00 Transporte e Logística 

17/11/2021 ORIZON MEIO AMBIENTE HZTC14 250.000,00 Saneamento 

04/11/2021 
TESC - TERMINAL SANTA 

CATARINA 
CJEN13 350.000,00 Transporte e Logística 

06/12/2021 
CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

ATLÂNTICO 
RATL11 160.000,00 Transporte e Logística 

31/03/2021 
GAMELEIRA GERADORA DE 

ENERGIA RENOVÁVEL  
GMLR11 66.500,00 Energia Elétrica 



 

  

02/08/2021 LC ENERGIA HOLDING S.A. LCEN22 67.000,00 Energia Elétrica 

Fonte: Elaboração do autor com dados fornecidos pela ANBIMA 

Tabela 3 – Emissões das investidas de PE 

No capítulo 3, foi explicitado o tamanho do mercado de debêntures de infraestrutura, 

comparativamente ao tamanho do mercado de debêntures no geral. Sendo assim, 

temos que os quase R$ 48 milhões de reais emitidos em debêntures incentivadas em 

2021 representaram 18,97% do total emitido. Logo, primariamente, pode-se dizer que, 

qualquer grupo intra-emissões incentivadas que possua uma participação maior que 

18,97% é substancial e fundamental no grupo, tais como os dois setores indicados na 

tabela 1 acima com percentual superior ao indicado: (a) Energia Elétrica e (b) 

Transporte e Logística. 

Abaixo, para o ano de 2021 estão os volumes e as quantidades emitidas pelas 

empresas e/ou projetos detidos pelos fundos de PE, em um recorte mensal: 

 

Mês Volume Emitido 
Quantidade de 

Emissões 
Quantidade de 

Emissoras 

jan 1.200,0 1 1 

mar 436,5 3 3 

abr 75,0 1 1 

mai 350,0 1 1 

jul 845,0 3 3 

ago 67,0 1 1 

set 105,0 1 1 

out 380,0 2 2 

nov 1.373,5 4 4 

dez 160,0 1 1 

Total Geral 4.992,0 18 18 

Fonte: Elaboração do autor com dados fornecidos pela ANBIMA 

Tabela 4 – Volume mensal das emissões das investidas de PE 

Em linha com o supracitado, uma vez que o valor total emitido representa 10,41% do 

total, percentual ainda não superior ao referencial de percentual exposto acima, temos 

que a fonte de financiamento, do ponto de vista de volume ainda não compõe volume 

substancial nas emissões do valor mobiliário em questão. Quando analisado do ponto 

de vista de emissores, temos que os emissores de infraestrutura em 2021, em linha 

com o apresentado na tabela acima, representam 22,31% do total. Já dentro do grupo 

de emissores de debêntures incentivadas, aquelas emitidas pelo grupo analisado (18, 

conforme tabela acima), representam 21,69%, proporcionalmente analisando, ainda 

menor que o tamanho das emissões incentivadas no mercado. Já do ponto de vista 

setorial do beneficiamento do volume captado, a distribuição seguiu conforme a tabela 

abaixo: 

 



 

  

Setor Volume captado 

Bioenergia R$ 70,00 

Empreendimentos e Participações R$ 475,00 

Energia Elétrica R$ 352,00 

Saneamento R$ 250,00 

TI e Telecomunicações R$ 550,00 

Transporte e Logística R$ 3.295,00 

Total Geral R$ 4.992,00 
Fonte: Elaboração do autor com dados fornecidos pela ANBIMA 

Tabela 5 – Volume dos setores beneficiários das captações 

Ainda, na mesma linha da proporção de importância intra-grupo, temos que: o setor 

de Transporte e Logística, cujo uma parte do patrimônio líquido era detido por um PE, 

foi o maior beneficiado, visto que representaram 66,01% do total, dado que as 

emissões de emissoras detidas por PE, dentro do grupo de emissões incentivadas 

representaram 10,41%.  



 

  

6. Considerações Finais 

 

As debêntures de infraestrutura, com destinação contratualmente vinculada ao setor 

de infraestrutura, figuram como uma importante fonte de funding para o financiamento 

da infraestrutura nacional, já que, conforme discorrido até aqui, existe um hiato entre 

a necessidade de investimento e o investimento realizado, o que somado as restrições 

orçamentárias crescentes do estado, tornou o investimento privado em infraestrutura 

mais valioso e demandado.  

Pelo referido valor mobiliário ser agraciado de benefício tributário, este tem figurado 

como uma importante fonte de captação pelas empresas e projetos que investem no 

setor de infraestrutura, corroborando para que a falta do investimento público seja 

preenchida cada vez mais pelo privado. Um exemplo dessa importância foram os 132 

bilhões de reais captados através de tal instrumento entre 2011 e 2021. 

Somente para o ano de 2021, foco da análise perpetrada neste trabalho, as captações 

através de tais debêntures, por meio de 372 emissões, foram da ordem de R$ 252 

bilhões. De tal número, R$ 47,914 bilhões foram incentivadas, sendo que R$ 20,098 

bilhões foram vinculadas ao setor de Energia Elétrica, o mais beneficiado por tais 

captações.  

Para o ano analisado, a quantidade de companhias emissoras que são detidas por 

players de Private Equity e que fizeram emissões de debêntures de infraestrutura foi 

de 17, já o volume captado por essas companhias somou R$4,992 bilhões. 

Para fins de análise de relevância intra-grupo emissores de debêntures incentivadas, 

o fator determinante para relevância foi entender se proporcionalmente se o grupo 

tinha maior relevância do que o grupo debêntures de infraestrutura como um todo no 

mercado de debêntures.  

Dado que dos R$ 47,914 bilhões captados no mercado em questão, apenas R$ 4,992 

bilhões foram por companhias detidas por PE, o equivalente a uma percentual de 

1,98% no mercado com um todo e 10,41% no mercado de debêntures 12.431. Uma 

vez que em 2021 as debêntures de infraestrutura representaramm 18,98% do 

mercado de debêntures, foi concluído que, na perspectiva intra-grupo, não há uma 

dominância pelas investidas de PEs. Ainda que não seja a maior dominante intra-

grupo, os R$ 4,992 bilhões captados demonstram força para as empresas do setor, já 

que além da participação no equity por um PE, logo disponibilidade de recursos, o 

tempo e a expertise, a companhia consegue se alavancar, através de dívida, para 

entregar serviços/bens/produtos num setor importante e sensível para a sociedade.  

Adicionalmente, o fato das captações via debêntures de infraestrutura emitidas por 

investidas de PEs não serem relevante na perspectiva intra-grupo, há de ser 

ressaltado que o volume captado é uma cifra importante e substancial já que, 

conforme indicado no gráfico 1, o mercado de Private Equity, excluindo Venture 

Capital, investe R$ 37,2 bi, o que significa que as captações via debêntures de 

infraestrutura pelas investidas de PEs representam um montante equivalente a 

13,72% do tamanho da indústria. Como sugestão para futuros possíveis trabalhos fica 

a investigação a respeito das fontes de captação utilizadas pelas detidas por PEs e 



 

  

se as debêntures são uma importante fonte de captação de no mix dívidas das 

companhia. 
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