
GARANTIAS PARA CAPTAÇÃO 
DE RECUROS EXTERNOS 



A  ABGF 

 ABGF foi criada em 27 de agosto de 2013, encontra-se atualmente sob a supervisão do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sendo uma Empresa Pública com capital de R$ 2 
Bilhões (USD 616 milhões). 

 71 empregados (equipe de gestão, executivos nacionais e internacionais e equipes técnicas). 

 Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE, criado pela Lei 12.712/2012, para atuar no mercado 
nacional provendo garantias para risco de crédito, performance, excesso de custos (Pré-completion 
e Completion) e qualquer evento que caracterize quebra de contrato entre o governo e a iniciativa 
privada. O FGIE é um fundo privado ,  com obrigações limitadas a seus ativos. 

 O FGIE foi capitalizado com recursos aportados diretamente pelo Tesouro e por meio de capital da 
ABGF transferido de outros Fundos ligados ao Governo. Os ativos do FGIE são investidos em títulos 
públicos e são administrados por um banco controlado pela União. 

 A ABGF atua em nome do Governo Brasileiro, em garantias de crédito à exportação. A ABGF é 
prestadora de serviço no âmbito do seguro de crédito à exportação que conta com a garantia do 
Fundo Garantidor de Exportações (FGE), que é um fundo público disponível oficialmente para dar 
suporte ao programa de seguro de crédito à exportação. 

 A ABGF também foi incumbida de realizar a gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – 
FESR, cujo objetivo é dar cobertura a riscos climáticos e de catástrofe natural em atividades do 
setor rural. 
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Serviços 

 Instrumento do governo disponível para garantia de crédito à exportação. 
 Cobre os riscos comercial (até 95%), político e extraordinário (até 100%). 
 Crédito de longo, médio (financiamentos superiores a 2 anos) e curto prazos para 

Micro, Pequenas e Médias empresas(pré e pós embarque). 

Fundo Garantidor de 
Exportação 

(FGE) 

 Fundo privado limitado ao seu patrimônio. Não conta com o aval da União. 
 Cobertura de risco de crédito, performance, excesso de custos e, eventualmente, 

qualquer evento que resulte em quebra de obrigação contratual. 

Fundo Garantidor de 
Infraestrutura (FGIE) 

 Responsável por manter e garantir operações de seguro rural no Brasil além de cobrir 
riscos adicionais de desastres inerentes da atividade rural 

 O FESR garante a estabilidade do Seguro Rural nos ramos: Agrícola,Pecuário, Aquícola, 
de Florestas e de Penhor Rural 

Fundo de Estabilidade 
do Seguro Rural 

(FESR) 



Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) 

 Fundo privado com obrigações limitadas ao seu patrimônio. Não conta com o aval da 
União. 

 Cobertura de risco de crédito, performance, excesso de custos e, eventualmente, 
qualquer evento que resulte em quebra de obrigação contratual. 
 

 
 Maiores desafios da ABGF no setor de infraestrutura. 
 

 Dar suporte a projetos de infraestrutura no âmbito do Programa de 
Investimento em Logística (PIL) listados em programas governamentais, de 
forma a contribuir para o aumento de investimentos em infraestrutura e para 
o sucesso dos referidos projetos. 

 Incentivar o programa de concessões públicas em infraestrutura conferindo 
atratividade para os investidores. 

 Cobrir falhas de mercado, garantindo riscos não tomados usualmente pelo 
mercado privado, devido ao impacto financeiro causado pela provisão de 
capital nos balanços contábeis das empresas. 

 Garantir transações em áreas de grande interesse social e de desenvolvimento 
do Brasil. 

Fundo Garantidor de 
Infraestrutura (FGIE) 



Fundo Garantidor de Infraestrutura 

 Projetos que poderiam utilizar a garantia de risco de crédito em contratos 
relacionados exclusivamente à captação de recursos externos via emissão de 
debêntures de infraestrutura no Brasil. 
 
 Portos/Aeroportos/Concessões de Rodovia (Programa de Investimento em 

Logística) 
 

 Parcerias Público-Privadas (PPP) 
 

 Serviços (Energia, etc.) 
 

Fundo Garantidor de 
Infraestrutura - FGIE 



Características da Garantia 

1. Projeto emite debêntures em BRL, compradas pela SPV. 

2. SPV executa um swap com o Banco X, trocando BRL por USD.  

3. SPV emite título em USD, referenciado na debênture e no swap. 

4. Projeto contrata FGIE para emissão de uma garantia em favor do Banco X. 

5. FGIE provê colateral para o instrumento de confirmação, na hipótese de um default do projeto e 

posição devedora no swap. 
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Acionamento da Garantia 

 

FGIE 

Acionamento da  
Garantia de Crédito FGIE 
 ( Pagamento de R$ 100,00) 

Projeto 

SPV 

Offshore 

Onshore 
Compra das 
debêntures 

Inadimplência de  
R$ 300 

Investidor 

Compra de Títulos 

100USD = R$ 200 

Valorização do Real (de 1USD = R$3 p/ 2R$) 

Contrata a Garantia 

Inadimplência de R$ 100 
Banco X 



Pagamento de Honra 

Investidor SPV BANCO X 

Projeto FGIE 

Mercado Externo 

Mercado Interno 1. Default do Projeto 
> 30 dias 

2. Risco de Crédito das 
Debêntures 

3.Valorização do Real 
SPV devedora no Swap 

Contrato de Swap (BRL x USD) 

4. Aciona garantia do FGIE 

FIE – Títulos Públicos 

30% do Nocional remanescente, após o pagamento de cada 
parcela das Debêntures, cedido fiduciariamente ao Banco X 

5. FGIE 
honra? 

S 

N 

Colateral 

6. Se sub-roga no 
compartilhamento 

de garantias dos 
debenturistas 


