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BNDES lança plataforma para impulsionar
oportunidades de investimentos
Ferramenta terá dados sobre sustentabilidade financeira
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou hoje
(11) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos S.N.C., do México (Banobras) e a Alide, uma
associação que reúne bancos de desenvolvimento da América Latina, a
plataforma Latam Projects Hub.
Ela vai oferecer a investidores uma visão unificada de oportunidades de
investimento em concessões, parcerias público-privadas e privatizações na
região. Construída por iniciativa do BNDES, a nova plataforma incluirá
informações estratégicas sobre os projetos.
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Segundo a instituição, a intenção é aproveitar a carteira de projetos de
infraestrutura e privatizações do banco, que, conforme ranking da consultoria
Infralogic, atualmente é a maior do mundo, e, ainda, a carteira do México,
patrocinada pelo Banobras. Esse será o ponto de partida do inédito portal
regional, que deve ser expandido a outros países da região com o suporte do
BID e da Alide. A associação atua como gestora do hub.
Para o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, é estratégico ter os ativos
brasileiros posicionados ao lado de outros da região. “Isso permite ao investidor
enxergar sinergia em operações multinacionais. Estamos numa competição
global em que informação e transparência são dois ativos essenciais na atração
de capital”, disse.

Com as informações, os investidores terão maior visibilidade, o que permitirá
uma abordagem regional de portfólio e preparação em tempo para participar dos
processos de licitação. “Igualmente, permitirá que instituições financeiras
possam acompanhar o mercado de infraestrutura regional e buscar
uma atuação multimercados”, informou o BNDES.
Sustentabilidade financeira
A nova plataforma contará, ainda, com informações sobre a sustentabilidade
financeira, institucional, social, ambiental e climática dos projetos de
infraestrutura, com apoio metodológico do BID.
Segundo o banco, há uma área na homepage do portal para filtrar projetos por
país, setor, tipo de projeto e status. Quem clicar em um projeto de interesse ter
á também acesso a uma ficha com informações de destaque.
“Por meio das fichas de projeto a plataforma está conectada com o hub de
Projetos BNDES e com o hub mexicano patrocinado pelo Banobras. A mesma
lógica se aplicará aos futuros participantes”, indicou a instituição.
Para o diretor de Concessões e Privatizações do BNDES, Fábio Abrahão, o
portal é uma plataforma regional que permitirá a identificação de oportunidades
de investimentos para fundos e operadores de infraestrutura em todo o mundo.
“Isso é algo inédito e facilitará a atração de investidores para a região,
acessando mercados que hoje não possuem conhecimento dessas
oportunidades”, explicou.
Parceria
O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, chamou atenção para a
parceria do organismo internacional com o BNDES. “O BNDES é um parceiro
fundamental para o BID. Por meio da plataforma, entre outras iniciativas
conjuntas, vamos viabilizar grandes investimentos sustentáveis que contribuirão
para a recuperação de nossas economias. Este é o nosso guia para a
recuperação sustentável da região, a nossa Visão 2025”, observou.

O acesso ao Hub de Projetos também pode ser feito pelo site do Monitor de
Investimentos, que é a plataforma digital do Ministério da Economia lançada na
última segunda-feira (9). Ela apresenta as projeções de investimentos no Brasil.
“Pelo site é possível ter acesso a dados de diferentes setores e de projetos
específicos”, revelou o BNDES.

