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Histórico recente
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Até a década de 90’: Atuação dos governos na realização das obras, motivada pelos 
movimentos nacionalistas desde a Primeira Guerra Mundial

Início da mudança de paradigma : Lei Geral de Concessões de 1995 padronizam a 
delegação da prestação de serviços públicos à iniciativa privada

Últimos anos: Investimento em infraestrutura muito abaixo do ideal, com queda 
significativa na última crise econômica.
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Fonte: Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base - ABDIB
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Parte do valor já está sendo orçado e cumprido pelo Programa de Parcerias de 
Investimentos - PPI, com estimativa R$ 232 bilhões a serem contratados nos próximos 3 
anos:

Perspectivas  
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R$ 11,4 bilhões em 45 aeroportos

R$ 7,1 bilhões em 23 terminais e 4 portos

R$ 138,5 bilhões em concessões de rodovias, (16,5 
mil km) 

R$ 75,1 bilhões em novas de ferrovias

Fonte: Ministério da Infraestrutura

Programa Pró-Infra: Expectativa de investimento em infraestrutura de 3,8% do PIB a 
partir de 2022, chegando a 5,3% em 2040. 



Incertezas de longo prazo:  alta volatilidade no câmbio, instabilidade política, 
ambiente de negócio e crises constantes dificultam projeções de retorno dos 
investimentos
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Prós, contras e desafios do setor no país

Existe um “mar de oportunidades” a serem conquistadas: país sempre sofreu 
com gargalos de infraestrutura, que limitam a eficiência das empresas

Novos impulsos para iniciativa privada assumir obras: forte agenda do governo 
para desestatizações e privatizações estimula abertura de oportunidades para 
investimento privado 

Transição para financiamento via mercado de capitais: BNDES deixando de ser 
a fonte primária para financiamento do setor, exigindo que os investidores 
busquem o mercado de capitais

Prós

Contras
Risco regulatório:  contratos sendo rediscutidos judicialmente 
(Ex.: LAMSA x Prefeitura do Rio de Janeiro)

Abertura do mercado para novos participantes: Transição de um ambiente 
dominado por  poucos investidores para disputa entre empresas e gestoras 
nacionais e estrangeiras

Desafios
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BNDES: Aprovações de investimentos para Infraestrutura
(R$ bilhões de Jun/20)

Acumulado 12 meses em dezembro de cada ano. 
Fonte: BNDES

Forte presença dos bancos de fomento via 
taxas subsidiadas dificultavam a iniciativa 

privada.

Formas de financiamento: novidades e desafios
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Antes Atual

Fortalecimento do mercado de capitais 
como principal fonte de financiamento 
dos grandes projetos de Infraestrutura
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Players relevantes no Brasil

Estratégicos Financeiros



Transações e investimentos relevantes
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_Compradora Target Segmento          Data                 Preço            Múltiplo                    Portfólio_____   ___   

Lote 
Piracicaba-

Panorama (SP)
Rodoviário Jan/20 R$ 1,1 bilhão

Administração por 30 anos da 
maior concessão do segmento 
no País: 1.273 quilômetros

n/d

Bloco de 
Aeroportos 
Nordeste

Aeroviário Mar/19 R$ 1,9 bilhão

30 anos de concessão: 
Aeroportos de Recife, Maceió, 
Aracaju, João Pessoa, Campina 
Grande e Juazeiro do Norte

n/d

Concessionárias Rota do 
Atlântico e Rota dos Coqueiros 
(PE) e Bahia Norte (BA)

n/d n/dSet/20Rodoviário
Rodovias 
Nordeste

Energia Jun/18
R$ 5,5 bilhões 

por 73%
0,58x 

receita

Quatro distribuidoras: Rio de 
Janeiro, Ceará, Goiás e São 
Paulo, atendendo cerca de 17,9 
milhões de clientes

Eletropaulo

Saneamento Abr/17
R$ 2,8 bilhões 

por 70%
3,12x

receita

Maior operadora de água e 
esgoto do Brasil: atende a quase 
15 milhões de pessoas

Odebrecht 
Ambiental

Portuário Fev/18
R$ 2,9 bilhões 

por 90%
5,79x

receita
Maior terminal de contêineres 
da América do Sul 

Terminal de 
Contêineres 
de Paranaguá



Conclusões
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Apesar dos desafios impostos, o Brasil apresenta excelentes oportunidades de 
investimento para investidores nacionais e estrangeiros, e é uma ótima forma de 
retomada do crescimento econômico, após retração ocasionada pela COVID – 19.

Estamos passando por uma transição dos agentes envolvidos no setor de Infraestrutura 
no Brasil, dos investidores aos financiadores.

Essa transição já está sendo percebida nas licitações e em fusões e aquisições.

O respeito aos contratos é fundamental, principalmente se queremos utilizar capital 
privado para retomada dos investimentos 



2020

Identificação 
de potenciais 

empresas-alvo 
e interações 

iniciais;

Assinatura de 
termo de 

confidencialid
ade.

Coleta de 
informações 
necessárias;

Avaliação 
econômica 
(Valuation) 

Elaboração de 
oferta 

indicativa;

Coordenação 
de Due 

Diligence, com 
os auditores e 

advogados;

Envolvimento 
ativo na 

negociação, 
até o final do 

processo;

Coordenação 
de todo o 

processo, em 
conjunto com 

advogado.
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Processo contínuo e estruturado

A Ondina Investimentos apoia em processos de 
Aquisição & Consolidação



Quem somos
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Mais de 10 anos de experiência em Fusões e Aquisições

Escritório em Recife, e atuação nacional

www.ondinainvestimentos.com


