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Projeto San Juan Celeo
Tacna y 

Panamericana
Eolica S.A.

Acionistas LAP Elecnor e APG Solarpack, Gestamp Contour

Setor Eolico Transmissão Solar Eolico

País Chile Chile Peru Peru

Potencia 

Instalada 185

3 Brownfields e 1 

Greenfield; 762 KM de 

LT

40 114

Montante 306 586 180 200

Preço PPA¹ 103 220 85

Prazo 16 30 18 20

Alavancagem¹ 6,1 12,0 9,0 5,9

Destaque  Crédito longo de 

bancos, com 

participação de ECA. 

PPA dolarizado 

 Mercado de capitais 

em projetos em 

operação. Receita 

corrigida em dólares 

 Multilaterais em 

creditos longos, PPA 

dolarizado 

 Mini perm com saida 

em mercado de 

capitais 

Alguns exemplos de países vizinhos

1. Estimativas Virtus



Principais desafios

1. BNDES terá funding para toda a infraestrutura?

Em um ritmo crescente de necessidade de investimento em infraestrutura, o BNDES

poderá ter que eleger algumas prioridades e buscar induzir o financiamento de outras

fontes nos outros setores da infraestrutura

O setor eólico, sobretudo as empresas com projetos já performando e com capacidade de

garantir completion, tem condições adequadas junto ao BNDES e BNB. Essas condições

inibem outros recursos.

Além de custo competitivo, o BNDES e BNB tem o prazo longo, que é mais difícil junto a

outras fontes.









Principais desafios

2. Como cumprir com garantia de completion em Fundos e Desenvolvedores?

No Chile, o mercado bancário é competitivo, supre prazos longos, e consegue partir com

garantia de aporte apenas do sobrecusto. Principalmente em projetos de baixo risco de

construção.

Custo da Fiança Bancaria está alto.

Discussão do desenvolvimento do produto Seguro Completion.

Entendemos que é missão dos Bancos de Desenvolvimento fomentar novos agentes de

mercado, principalmente em setores de baixo risco de construção











Principais desafios

3. Teríamos benefícios para um financiamento em dólares?

Propor para discussão os méritos de ter alguns leilões de geração onde o investidor

pudesse escolher a indexação com inflação americana.

Benefícios do crédito barato e longo seriam refletidos na tarifa da partida.

Gestão dos montantes de exposição em dólares dos contratos seriam feita em conjunto

em Ministérios de Minas e Energia e Ministério da Fazenda.

Teria crédito para mercado de contratos bilaterais em dólares











Principais desafios

4. TLP é um grande problema?

Debate sobre TLP esta intenso. Por um lado, diminuirá os subsídios implícitos.

Embora menos competitiva do que a TJLP, o financiamento em TLP ainda será o mais

competitivo do mercado, sobretudo pelo prazo.

Quando houver outras ofertas de créditos competitivas, disputa entre os equipamentos

nacionais e importados tende a se acirrar.









Principais desafios

5. O Mercado de Capitais já é uma opção?

O Mercado de Capitais (Fundações, Debentures de Infraestrutura e Externo em R$) será

um instrumento importante no financiamento da Infraestrutura, porque tem volume. Como

fonte adicional tem sido uma solução.

Entendemos que o risco completion não deveria ser assumido pelos debenturistas. Tem

que existir essa garantia.

Prazos ainda não disponíveis. Liquidez também é um problema.

Emissão de Bonds em R$ com lei de NY também deveria ser explorado.











Principais desafios

6. Bancos comerciais financiarão o longo prazo?

Aparentemente os bancos comerciais preferem não fazer repasses buscando atuar nos

produtos de curto prazo (empréstimo-ponte e fianças garantindo o completion). Basileia 3

aumentou o custo da alocação no longo prazo.

Com o aquecimento do financiamento de projetos, este produto pode voltar a aparecer

Mini-perms com saída em Mercado de Capitais é algo a ser explorado. Setor de

Transmissão, que já não conta com TLP, partirá como exemplo.








Outras iniciativas importantes

1. Acreditação de empresas de engenharia para certificação de Projetos

Projetos deverão ter certificação da engenharia, exequibilidade em prazo e capex

2. Busca de padronização do contrato EPC

Seguindo padrão internacional, deixando claro as mudanças em relação ao padrão





Visão de Futuro – Um cardápio de soluções

Espera-se, com o passar dos meses, que outras fontes passem a fazer parte desse

cardápio de soluções. Combinação de fontes e garantias é algo que induz a

consolidação de novas fontes. E com competição entre os investidores, certamente

será refletido em tarifas menores.

Proteção dos Riscos de 

construção

Credito Durante a 

Construção 
Crédito após a construção

BNDES (TLP) BNDES (TLP)

Fiança Bancaria BNB BNB

Seguro Completion Multilaterais Multilaterais

Garantia Corporativa Mini-perms Debentures IE

Garantia de Multilaterais Emprestimo Ponte Debentures

Risco Projeto e Garantia de 

aporte de sobrecustos
Debentures IE Bonds em R$

Debentures Repasses

Bonds Em R$
A cor verde reflete a  disponibi l idade. A vermelha a  fa l ta  de disponibi l idade.



Nota à tabela: A cor verde reflete a disponibilidade. A vermelha a falta de disponibilidade.
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