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Curso Básico de Project Finance  

  

OBJETIVO DO CURSO  

Ao final deste curso, o participante deverá ser apto a discutir e julgar a adequação de 

uso do Project Finance como abordagem para estruturação de pleitos de financiamento, 

considerando principalmente: 

 a viabilidade financeira; 

 a análise de riscos; 

 a estrutura jurídica, considerando os diversos tipos de contratos; 

 o efeito potencial de partes relacionadas; 

 e os aspectos regulatórios; 

 

PÚBLICO-ALVO 

O curso destina-se principalmente a profissionais de nível superior que trabalhem ou  

tenham perspectiva de trabalhar com Project Finance .  

 

CARGA HORÁRIA 

O curso básico de Project Finance é composto de 42h/aula. 

 

DATAS E LOCAL 

O curso será realizado nas salas-de-aula do Centro de Estudos do BNDES, no Edifício 

Ventura, torre Oeste, 7º andar, no Rio de Janeiro. 
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EMENTA 

Fundamentos práticos e conceituais – técnicas de financiamento; estrutura do mercado 

financeiro; história do Project Finance no Brasil e no BNDES. Análise e Gestão de riscos 

–mapeamento de riscos, matriz de risco e impacto; mitigação de riscos; garantias; 

monitoramento de riscos; segregação de riscos; renegociação e recuperação de crédito. 

Aspectos Jurídicos: Project Finance – distinções entre nonrecourse, limited-recourse, 

structured; principais participantes; estrutura societária – Sociedade de Propósito 

Específico (SPE); acordo de acionistas. Contratos do projeto, contratos do financiamento 

e contratos de suporte.  Acordo entre credores e acordos de subordinação. Aspectos 

Jurídicos: Projetos de Infraestrutura – papel do estado; direito público versus privado; 

contratos de concessão; Parcerias Público-Privadas (PPPs). Fluxo de caixa descontado, 

custo de capital, taxas de desconto, capacidade de endividamento, amortização da 

dívida; viabilidade econômica versus “bancabilidade financeira”; obrigações contratuais 

(convenants) e aplicação dos meios (cash waterfall); análise de sensibilidade (estimação 

de receitas). Tópicos Especiais e estudos de caso – regulamentação, barreiras a 

recursos, conflitos de interesse, capital nacional, discussão crítica sobre Project Finance 

no contexto brasileiro.  

 

Dia Data Turno Instrutor(es) Tema 

Segunda 10/dez Manhã  Nelson Siffert  Economia da Infraestrutura   

Tarde 

Terça 11/dez Manhã Cleverson Aroeira Alocação de Riscos 

Tarde Flavia Perlingeiro Aspectos Juridicos 

Quarta 12/dez Manhã A definir Debentures 

Tarde Tiago Toledo    Regulação  

Quinta 13/dez Manhã Ana Raquel Martins + 
Daniel Bregman 

Experîências em Energia 

Tarde  Pedro Bruno PPI 

Sexta 14/dez Manhã Fabio Scherma Mini Casos Energia 

Tarde Marcos Brito   Experiências em Rodovias 

Segunda 17/dez Manhã Luis Andre As D 
Oliveira  

Convenants, Cash Waterfall 

Tarde  Dalmo Marchetti  Tópicos Especiais: Partes 
relacionadas 

Terça 18/dez Manhã  Laura Bedeschi Experiências em Saneamento 

Tarde Arian Bechara Desafios de estruturação: Project 
Finance 

 


