
 

 
Fundo AG Angra Infra-Estrutura é lançado com o objetivo de 

investir em projetos de infra-estrutura 
 

 
São Paulo, 07 de dezembro de 2006 – Está sendo lançado hoje, às 10h, na sede 
da ABDIB em São Paulo (SP), o AG Angra Infra-Estrutura. Trata-se de um Fundo 
de Investimento em Participações (FIP) idealizado e estruturado pela AG Angra 
Investimentos juntamente com seus investidores âncora – Petros, Funcef e 
BNDES. Também assumiram compromissos de investimento no Fundo a Forluz, a 
Fundação Atlântico, o Banco do Brasil Banco de Investimentos, a Ceres e a Celos.  
 
Direcionado a investidores qualificados, o fundo tem como objetivo investir em 
projetos no setor de infra-estrutura, no Brasil, por meio de instrumentos de capital 
e em moeda local, com foco nas áreas de transporte e infra-estrutura logística 
(portos, ferrovias e aeroportos), água e saneamento (incluindo tratamento e 
distribuição, bem como coleta, tratamento e disposição de resíduos), óleo e gás e 
infra-estrutura industrial. O Gestor do Fundo é a AG Angra Investimentos, joint 
venture entre o Grupo Andrade Gutierrez e a gestora de recursos Angra Partners. O 
AG Angra Infra-Estrutura atingiu um montante de captação de R$697,5 milhões 
e seu objetivo é obter valorização do capital investido a longo prazo, através de 
investimentos diretos no setor de infra-estrutura. 
 
O Fundo foi constituído sob a forma de FIP, de acordo com a nova regulamentação 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), notadamente a instrução nº 391/03. 
Trata-se de um fundo fechado, cuja administração ficará a cargo da BEM DTVM, 
uma empresa do grupo BRADESCO, responsável pelas atividades de controladoria, 
tesouraria e custódia. 
 
"As características do AG Angra Infra-Estrutura deixam claro o seu compromisso 
com o desenvolvimento do país", destaca Guilherme Lacerda, presidente da 
FUNCEF. Ele lembra que a finalidade do projeto é oferecer aos investidores 
institucionais uma oportunidade de participar de um novo ciclo de expansão da 
infra-estrutura brasileira. 
 
O AG Angra Infra-Estrutura tem prazo de dez anos, sendo os cinco primeiros 
para investimento dos recursos. Todos os investimentos serão feitos na qualidade 
de controlador ou participante ativo do bloco de controle e deverão ser aprovados 
pelo Comitê de Investimentos do Fundo, composto em sua maioria por 
representantes dos investidores institucionais.  
 
"O AG Angra Infra-Estrutura apresenta características únicas" diz Fernando 
Quintella, diretor-executivo da AG Angra Investimentos. “Com uma equipe 
própria, 100% focada na geração de negócios e acompanhamento do portfólio, o 
Fundo ainda se beneficia de livre acesso ao expertise de suas controladoras 
Andrade e Angra”. Dessa forma, “o fundo espera desenvolver excelentes 
oportunidades de investimento no curto prazo, auxiliando no necessário 
desenvolvimento da infra-estrutura Brasileira”, completa Eduardo Farhat, outro 
diretor-executivo da AG Angra Investimentos. 
 
 
Mais sobre a AG Angra Investimentos  
 
Criada recentemente para alcançar posições de liderança no mercado de gestão de 
recursos, a AG Angra Investimentos já nasce com uma posição de destaque 
através de seu primeiro projeto, o Fundo AG Angra Infra-Estrutura, concebido 



 

para aliar as capacidades únicas e complementares de seus acionistas, o Grupo 
Andrade Gutierrez e a gestora de investimentos Angra Partners.  
   
O Grupo Andrade Gutierrez possui mais de 60 anos de experiência no setor de 
infra-estrutura e nele vem atuando como um investidor direto desde o começo da 
década de 90. Já tendo investido e desinvestido com sucesso cerca de US$ 500 
milhões de recursos próprios em diversos setores, a Andrade Gutierrez atualmente 
possui ativos nos setores de telecomunicações, saneamento, rodovias, energia 
elétrica, aeroportuário, entre outros. Devido ao sucesso de seus investimentos 
próprios, o Grupo AG decidiu, há algum tempo, criar um fundo com recursos de 
terceiros, o que levou à criação do AG Angra Infra-Estrutura. A forte experiência 
do Grupo dentro do setor de infra-estrutura representa uma vantagem competitiva 
inigualável para as operações do Fundo.  
 
A Angra Partners é uma empresa de gestão de recursos e assessoria financeira com 
um histórico recente de muito sucesso. Criada em 2003, a empresa atuou em 
diversos projetos relevantes envolvendo reestruturações societárias, fusões e 
aquisições, dos quais vale destacar a recente reestruturação e posterior venda da 
Brasil Ferrovias, concluídas no mês junho último. Além destes serviços, a Angra 
Partners é a gestora do Fundo Investidores Institucionais – FIA, um fundo de 
private equity com relevantes investimentos no setor de infra-estrutura, que já está 
em fase de desinvestimento. É importante ressaltar que a empresa possui uma 
associação com a Monitor Capital, sediada em Boston, EUA, e também gestora de 
fundos de private equity naquele país e na Europa.    
 
 
FUNCEF 
 
Terceiro maior fundo de pensão do país, a FUNCEF (Fundação dos Economiários 
Federais) foi criada em 1977 com o objetivo de administrar o plano de previdência 
complementar dos empregados da Caixa Econômica Federal. Hoje, possui um ativo 
total de R$ 24 bilhões e 78 mil participantes. Seu patrimônio é investido em Renda 
Fixa (67% do total dos ativos), Renda Variável (22%) - com ações negociadas na 
Bolsa, fundos de ações e participações em empresas variadas como Brasil Telecom 
e ALL (América Latina Logística) – e fundos de participação. Além do AG-Angra 
Infra-Estrutura, a FUNCEF ainda faz parte dos fundos InfraBrasil, Mezanino Darby 
Brasil, Dynamo Puma II, Logística Brasil e Brasil Energia. Outras carteiras de 
investimento da Fundação são: Imóveis (7%) – shopping centers, hotéis e imóveis 
para locação - e Operações com Participantes (4%) – empréstimos e financiamento 
habitacional. 
 
 
PETROS 
 
Fundada há 36 anos pela Petrobras, a PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade 
Social é um fundo de pensão multipatrocinado que detém ampla experiência no 
setor. Possui 95 mil participantes e patrimônio de R$ 30 bilhões, administrando 27 
planos de previdência complementar para 31 patrocinadoras e 19 instituidoras.  
 
A PETROS possui como prioridade de gestão a ampliação de seu mercado, o 
aumento da produtividade, a melhoria contínua do atendimento aos participantes e 
às patrocinadoras, governança corporativa, responsabilidade social de seus 
recursos e desenvolvimento econômico do país.    
 
 
 
 



 

BNDES 

O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam 
para o desenvolvimento do país.  

Desde a sua fundação, em 20 de junho de 1952, o BNDES vem financiando os 
grandes empreendimentos industriais e de infra-estrutura, tendo marcante posição 
no apoio aos investimentos na agricultura, no comércio e serviços, de micro, 
pequenas e médias empresas, bem como aos investimentos sociais, direcionados 
para a educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e ambiental e 
transporte coletivo de massa.  

O BNDES considera ser de fundamental importância, na execução de sua política de 
apoio, a observância de princípios ético-ambientais e assume o compromisso com 
os princípios do desenvolvimento sustentável. 
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