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A seguradora e o fundo de 
pensão são atores impor-
tantíssimos para ajudar o 

país a resolver o gargalo de infra-
estrutura. O segurador tem dupla 
função: garantir riscos do proje-
to, tornando-o viável, e investir 
parte de suas reservas de longo 
prazo em infraestrutura. Isso dá 
retorno alto (se comparado com 
alternativas como dívida pública) 
e constante (se for bem estrutura-
do). Do ponto de vista do gover-
no brasileiro, atrair o segurador 
traz uma dupla vantagem: reduz 
o custo de capital do projeto ime-
diatamente, por causa da maior 
oferta de financiamento, e au-
menta o interesse de investidores 
estrangeiros a médio prazo, pela 
maior participação de players 
privados locais. A seguradora e 
o fundo de pensão devem inves-
tir de maneira sensata, contando 
com o auxílio de consultores do 
setor. O artigo termina mostran-

do o exemplo de um país que uti-
liza de maneira ampla fundos de 
pensão na infraestrutura: o Chile. 
Se o Chile pode fazê-lo para re-
duzir seu déficit em infraestrutu-
ra, o Brasil também pode.

O negóciO

A vantagem do negócio é muito 
simples: estudos1 indicam2 que3 
projetos4 de infraestrutura, ao lon-
go do tempo, têm dado um retor-
no superior, ajustado para o risco 
incorrido, para fundos de pensão 
no mundo todo. 

1 http://www.oecd.org/insurance/private-
-pensions/42052208.pdf

2 http://www.ccim.com/cire-magazine/ar-
ticles/restructuring-infrastructure

3 http://b2gconsortium.com/investment-
-and-finance-management

4 http://www.pwc.com/us/en/capital-pro-
jects-infrastructure/publications/assets/
Public_Private_Partnerships.pdf

retorno atual 2013 + consenso de mercado de crescimento estimado para várias classes de ativos

Tipo de ativo retorno atual + expectativa de crescimento = retorno total

Ações da Ásia (menos Japão) 2.3 8 10.3

Infraestrutura (emissão privada) 6 4 10

Ações mercados emergentes 2.7 7 9.7

Imóveis comerciais 7 2.5 9.5

Fundos imobiliários globais 5.4 3.3 8.7

Ações da Europa 4.5 3.5 8

Ações globais de infraestrutura 4 3.3 7.3

Ações da Inglaterra 3.7 3.5 7.2

Ações globais em moeda local 2.6 4.3 6.9

Ações dos EUA 2.1 4.5 6.6

Ações do Japão 2 2.5 4.5

Fonte: AMP Capital. Disponível em: <http://www.ampcapital.com/Campaign/Real-Assets/Insights/Asset-class-comparison>.
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De acordo com a tabela acima, 
é claro que infraestrutura é uma 
classe de ativo com um retorno 
bem melhor do que quase to-
das as outras. Apenas perde pa-
ra ações asiáticas, menos ações 
japonesas. Investimento privado 
em infraestrutura, ou seja, inves-
tir em projetos, não em ações de 
empresas que investem em proje-
tos de infraestrutura, é também 
superior em crescimento atual a 
todas as classes de investimento, 
menos que imóveis globais. In-
vestimento em dívida e ações de 
infraestrutura tem retorno atual 
e previsão de crescimento maior 
que ações dos EUA, do Japão, 
países emergentes, da Inglaterra 
sozinha e Europa como um todo, 
além de ações globais. Esse inves-
timento em particular também 
tem retorno atual e perspectiva 
de crescimento maior que fundos 
imobiliários e imóveis comer-
ciais. Por isso, é um bom negócio 
para quem dispõe de capital para 
investir a longo prazo.

O prOblema

O apagão logístico está reduzin-
do o desenvolvimento econômico 
do nosso país5. Essa grave crise de 
qualidade da infraestrutura é ca-
paz de impactar a indústria, que 
perde competitividade nas expor-
tações e reduz sua participação 
no mercado interno. No setor 

5 Agência Estado, citando informe do 
Banco Americano Morgan Stanley. Dis-
ponível em: < http://revistapegn.globo.
com/Revista/Common/0,,EMI139496-
17180,00-FALTA+DE+INVESTIMENT
OS+EM+INFRAESTRUTURA+AMEA
CA+CRESCIMENTO+DE.html>.

primário: agricultura, mineração 
e o petróleo sofrem com custos 
de exploração e transportes altos 
por falta de portos, aeroportos, 
estradas e energia. O país ainda 
padece com a baixa qualidade de 
conexão de internet e telefone. Is-
so reduz o tempo online e a pene-
tração dos serviços mais sofistica-
dos da economia internacional. 
Dentre os países do Mercosul, o 
Brasil só está à frente do Paraguai 
em uso de internet. O Brasil tem 
45% de sua população como usu-
ários de internet, atrás da Argen-
tina, com 48%, e o Uruguai, com 
51% (dados de 2011). Essa falta de 
infraestrutura também atinge a 
inflação. O preço dos alimentos 
tem subido por causa do custo do 
transporte do campo até a cidade 
em estradas ruins. Enfim, a falta 
de infraestrutura está impactan-
do de maneira geral a economia, 
e criando um gargalo para o  de-
senvolvimento nacional. 

Investimento 
em dívida 
e ações de 
infraestrutura 
tem retorno atual 

e previsão de 

crescimento maior 

que ações dos EUA, 

do Japão, países 

emergentes, da 

Inglaterra sozinha 

e Europa como um 

todo, além de  

ações globais.
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SeguradOraS e fundOS  
de penSãO pOdem ajudar

Seguro é uma atividade impor-
tantíssima para o desenvolvimen-
to da infraestrutura de vários pa-
íses, por dois motivos:

i) Garante riscos cuja retenção não 
interessa ao concessionário, ao 
governo ou ao investidor. Esses 
riscos podem ser transferidos 
a um terceiro segurador, ou até 
mesmo recolocados no exterior 
junto a um ressegurador inter-
nacional ou seguradora cativa;

ii) Investe reservas em projetos de 
infraestrutura. Idealmente alo-
ca parte das reservas de riscos 
de longa maturação no ramo 
vida, pensões e saúde. Essas 
reservas podem ser investidas 
tanto em dívida quanto em 
ações (equity) de consórcios 
concessionários de serviços e 
obras de infraestrutura. 

impactO dO inveStimentO  
dO SeguradOr

Um pedaço pequeno das reservas 
do mercado segurador já pode 
mudar completamente o cenário 
da infraestrutura nacional. Isso faz 
a diferença por dois motivos:

i) O aumento na oferta de in-
vestimentos das seguradoras 
diminui o custo de capital do 
projeto. Quanto mais dinhei-
ro para infraestrutura, maior a 
probabilidade de que os fundos 
estejam disponíveis a um custo 
mais baixo, ou mais próximo 
do real/ideal custo de capital do 
projeto. Quando há escassez de 
capital, o investidor pode co-
brar uma margem maior pelo 
seu investimento. A presença de 
atores de peso, como fundos de 
pensão, pode aumentar a ofer-
ta de capital para projetos de 
infraestrutura, deixando o cus-

to de capital mais próximo do 
que deveria ser se não houvesse 
escassez e o único elemento na 
precificação do investimento 
fosse o risco do projeto em si; 

ii) Aumenta a quantidade de fun-
dos para infraestrutura. Reser-
vas6 das companhias de seguros, 
vida e previdência representam 
R$ 500 bilhões7 (2012). 8,0% 
disso já significam mais do que 
os R$ 39 bilhões que o Go-
verno Federal gastou no PAC8 
em 2012. O investimento total 
dos cinco aeroportos conces-
sionados (Galeão, Cumbica, 
Viracopos, Brasília e Confins) 
é R$ 3,9 bilhões9, ou seja, 0,8% 
das reservas das seguradoras 
dariam para financiar toda a 
operação dos cinco maiores 
aeroportos do país. É uma re-
volução silenciosa, que pode 
ser feita sem muito esforço 
pelas seguradoras. 

impactO adiciOnal

Sinaliza transparência para investi-
dores estrangeiros. O processo de 
concessões ao setor privado conta 
com grande participação de fun-
dos de pensões de empresas públi-
cas (PREVI, FUNCEF, PETROS) e  

6 Apenas o PGBL e o VGBL tinham reser-
vas de R$ 236 bilhões em 2011, de acordo 
com a FUNENSEG. Disponível em: < 
http://www.prevdata.org.br/noticias/da-
-midia/item/2396-crescimento-da-previ-
dencia-privada-aberta >.

7 http://economia.estadao.com.br/noticias/
economia-geral,reserva-do-mercado-de-
seguros-supera-r-500-bilhoes,152963,0.htm

8 https://www.fazenda.gov.br/portugues/
documentos/2013/road_show_infraestru-
tura_no_brasil_2013.pdf

9 Estimativa da Infraero
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tem forte componente político 
interno do Governo Federal. São 
“quase-governo”. Isso dá um as-
pecto pouco transparente a essas 
concessões. Há empreiteiras na-
cionais, mas essas também se bene-
ficiam do dinheiro federal através 
do BNDES. Parece, para alguém 
(investidor) que esteja vendo isso 
de fora, que o governo está fazen-
do uma concessão para si mesmo, 
o que fere totalmente o objetivo 
da concessão, em sua teoria geral. 
A concessão, ou parceria público-
-privada, serve para alavancar ca-
pital privado, deixando livre os 
fundos do governo, oriundos de 
taxação e emissão de dívida, pa-
ra perfazer suas tarefas essenciais 
de governo, como por exemplo, 
garantir saúde e educação para a 
população mais pobre, segurança 
e saneamento básico, ao invés de 
ficar gerenciando aeroportos, por-
tos e outros ativos comerciais. 

Ao conferirem concessões a em-
presas públicas e financiamento 
de bancos públicos, tipo BNDES, 
às empreiteiras do consórcio (ain-
da que com garantia de empreitei-
ras privadas) cabe a demanda: há 
substancial e verdadeira partici-
pação de capital de investidor pri-
vado nesses projetos? Se não, por 
que seria? Será que o governo não 
precisa de dinheiro? Parece pouco 

provável, pois o país continua pa-
gando juros altíssimos...

O Brasil paga taxa básica de 7.5%, 
enquanto México paga 4%, Chile, 
5%, e a Colômbia paga 3%10. Então 
não é claro o motivo de o governo 
não fazer concessões com maior 
capital privado. Se há desconfiança 
do setor privado, cabe ao governo 
o ônus de solucioná-la, e não há 
melhor ator do mercado que os 
grandes fundos de pensão e segura-
doras para ajudar a acabar com ela.

maS cOmO O SeguradOr 
braSileirO pOde diminuir  
a deScOnfiança?

Esses projetos são expostos a 
grandes riscos políticos, adminis-
trativos, tarifários, tributários e 
legais. Por isso é importante que 
existam atores domésticos com 
capital político para lidar com 
governos que queiram expropriar 
ganhos de concessionários de pro-
jetos de infraestrutura. Muitas ve-
zes, o governo aumenta impostos 
durante o contrato, reduz a tarifa 
que remunera o concessionário, 
ou ainda, desvaloriza a moeda de 
forma radical, o que causa uma 

10 Dados do dia quinze de maio de 2013.

diminuição considerável no lucro 
em moeda forte. Por isso, a pre-
sença de players locais sinaliza ao 
mercado internacional que se po-
de investir no país com um pouco 
mais de segurança.

Um exemplo clássico é a construção 
de uma estrada com pedágio. O go-
verno pode concordar que a estra-
da vai ser feita pelo concessionário 
com investimento do segurador. O 
concessionário vai receber o dinhei-
ro do pedágio e repassar dividendos 
anuais ao segurador que nele inves-
tiu.  Ao mesmo tempo, o segurador 
conta com esse dividendo para me-
lhorar o seu lucro, ou para provisio-
nar adequadamente suas reservas de 
longo prazo.  Por outro lado, uma 
mudança de governo pode levar a 
um congelamento do pedágio, que 
começa a perder custos contra a in-
flação, ou um aumento dos impos-
tos do concessionário, erodindo os 
dividendos do segurador. Caberá 
ao segurador lutar, junto aos seus 
representantes de classe, ao lado de 
outros investidores ou mesmo na 
justiça, para que o governo respei-
te os termos do contrato assinado. 
Dessa forma, o segurador torna-se 
não só um investidor no projeto, 
mas também um grande advogado, 
defensor, e representante dos inves-
timentos em projetos de infraestru-
tura no Brasil. 

Os fundos de pensão e segurador de vida 
brasileiro já podem investir até 20% de suas reservas  

de longo prazo em projetos de infraestrutura (...). 
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Isso é importantíssimo, não só 
para que os projetos possam efe-
tivamente sair do plano inicial 
com o financiamento do segura-
dor, mas também para que outros 
investidores estrangeiros que te-
nham medo da insegurança jurí-
dica e do risco típico da América 
Latina e do Brasil sintam-se mais 
calmos e confiantes, sabendo que 
parceiros importantes da econo-
mia nacional estão apostando no 
país e têm como defender interes-
ses de investidores estrangeiros. 
Muitas vezes, esses estrangeiros 
possuem não somente uma ca-
pacidade tremenda de angariar 
grandes quantidades de capital a 
custo muito baixo, mas também 
de trazer outros investidores me-
nos aventureiros, que jamais pen-
sariam em se expor à inconstância 
jurídica, cambial e inflacionária 
de um país como o nosso. Tais 
participantes podem tomar cora-
gem diante do exemplo de outros 
investidores estrangeiros. 

maS cOmO inveStir?

Os fundos de pensão e segura-
dor de vida brasileiro já podem 
investir até 20% de suas reservas 
de longo prazo em projetos de 
infraestrutura, segundo regula-
mentação do CMN11 em vigor. O 
que falta é vontade do segurador 
de contratar “advisors” de quali-
dade para tomar um papel prota-
gonista nesse mercado. 

11 http://www.fazenda.gov.br/portugues/
releases/2009/setembro/r240909.asp: 
Pelo menos desde 2009 já é possível 
investir em infraestrutura.

explicandO a  
matemática dO negóciO

Um projeto de infraestrutura é re-
gido de acordo com a teoria geral 
de “project finance”. Projetos serão 
viáveis se tiverem fluxo de caixa fu-
turo descontado a valor presente 
maior do que zero. Ou seja: todas 
as receitas, menos os custos opera-
cionais e financeiros, descontados 
pela taxa de custo de capital do 
projeto, devem resultar em um 
saldo positivo. O custo do investi-
mento é o custo da dívida (ou ju-
ros a pagar) e o custo das ações (ou 
retorno esperado pelos acionistas) 
para o projeto. 

O time do consórcio e os “advisors” 
contratados pelo segurador devem 
ter suas próprias projeções de como 
o projeto deve se comportar ao lon-
go do tempo, quais serão os fluxos e 
quais serão as receitas e custos. No 
Brasil, a EBP, Estruturadora Brasi-
leira de Projetos, ligada ao BNDES 
e a oito bancos privados, também 
faz esse papel de projetar recursos 
do projeto. Bancos de investimen-
tos estrangeiros e alguns locais têm 
grupos de infraestrutura, assim co-
mo firmas de “private equity”.

Em suma: não faltam pessoas que 
podem ajudar, de forma imparcial 
ou parcial, o segurador disposto a 
investir em infraestrutura. O que 
falta é apetite do segurador, além 
da participação do governo para 
abrir realmente para atores priva-
dos o processo de concessão.

maS Será que iSSO é cOiSa 
de paíS ricO? exiSte algum 
paíS da américa latina que 
já faz iSSO?

Essa é uma atividade muito sofis-
ticada. O Canadá tem uma indús-
tria de fundos de pensão bastan-
te atuante em infraestrutura. A 
Austrália também, mas existem 
países mais pobres, vizinhos ao 
nosso, que também têm capaci-
dade de nos mostrar como é pos-
sível alavancar fundos de pensão. 
A Colômbia12 já vai permitir, em 
2015, que fundos invistam em in-
fraestrutura, e o Chile já o faz há 
três décadas.

12 http://www.larepublica.co/finanzas/
en-2015-los-fondos-de-pensiones-
-invertir%C3%A1n-en-infraestructura_35357
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breve eStudO de caSO: chile

O Chile tem uma quantidade 
enorme de projetos de infraes-
trutura financiados com reservas 
de fundos de pensão e de segu-
radoras. US$24,5 bilhões13 foram 
investidos em projetos de infra-
estrutura, o que corresponde a 
22% das reservas dos fundos de 
pensão. 816 mil14 moradias fo-
ram financiadas com dinheiro 
de reservas de fundos de pensão. 
Isso começou com a reforma do 
sistema de pensão do Chile, nos 
anos oitenta. O Chile apresenta 
inovações importantes em termos 
de estruturar projetos, atraindo 
sempre uma quantidade crescente 
de investidores e garantindo um 

13 http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/
artic/20100622/asocfile/20100622113301/
francisco_margozzini___experiencia_de_
los_fondos_de_pensiones_en_inversio-
nes_en_infraestructura.pdf

14 http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/
artic/20100622/asocfile/20100622113301/
francisco_margozzini___experiencia_
de_los_fondos_de_pensiones_en_in-
versiones_en_infraestructura.pdf

nível alto de infraestrutura – isso 
em um país com renda per capita 
similar ao do Brasil15 e economia 
dez vezes menor do que a nossa16.

cOncluSãO

Fundos de pensão abertos, segura-
doras de vida e seguradoras de saú-
de com provisões de longo prazo 
devem pesquisar possibilidades de 
investimento no mercado de in-
fraestrutura. Além de proporcio-
narem um retorno alto em com-
paração com o de outros ativos, a 
infraestrutura traz um “match” de 
ativos e passivos importante para a 
seguradora exposta a riscos de lon-
go prazo. Tal atitude ajuda, ainda, 

15 O Brasil tem R$ 12.594 de renda per 
capita, e o Chile, R$ 14.394, de acordo 
com o Banco Mundial. Dados de 2011. 
Disponível em: < http://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD >.

16 O Brasil tem US$2,47 trilhões, e o Chile, 
US$248 bilhões, de acordo com o Banco 
Mundial. Dados de 2011. Disponível em: 
< http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.CD>.

a aumentar a participação efetiva 
do setor privado em infraestrutura 
e a atrair investidores estrangeiros 
para incrementar a oferta de ca-
pital e baixar o custo esperado de 
projetos. Consequentemente, aju-
da o Brasil a se desenvolver de for-
ma substancial, resolvendo um dos 
mais importantes gargalos econô-
micos do país – a infraestrutura. 
Finalmente, quando se auxilia a 
infraestrutura do país a crescer, a 
economia cresce organicamente e 
as outras linhas do mercado segu-
rador também se beneficiam. 
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