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DEZ ANOS APOSTANDO NO BRASIL
TEN YEARS INVESTING IN BRAZIL

Q

uando fundamos o MHM Advogados em 2004, decidimos que era hora de arriscar, crescer e empreender.

Éramos três jovens interessados em fazer uma advocacia di-
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W

hen we founded MHM Advogados in 2004, we decided it was time to take a chance, grow and embark

on a new project. We were three young people interested in

ferenciada, com visão de negócios e altamente especializa-

a different law practice, with business acumen and highly

da em operações financeiras. Tínhamos confiança no Brasil

specialized in financial transactions. We had confidence

e acreditávamos que o país estava pronto para ingressar em

in Brazil and believed the country was ready to join a virtu-

um círculo virtuoso de crescimento baseado no investimento

ous cycle of growth based on private investment and market

privado e na liberdade de mercado.

freedom.

Em 2014, ao completar dez anos de vida, o MHM está

In 2014, as we celebrate our ten-year anniversary, MHM

colhendo as recompensas de ter enfrentado riscos e aposta-

is reaping the rewards of having faced risks and bet on Bra-

do no Brasil. Para celebrar este período, marcado, sim, por

zil. To celebrate this period, marked by many difficulties but

muitas dificuldades, mas por grandes realizações, está ofere-

also by great achievements, we are offering our clients and

cendo aos seus clientes e amigos esta publicação exclusiva.

friends this exclusive publication. Compiled here, through

Estão aqui, por meio de artigos assinados pelos maiores espe-

articles authored by leading experts in their fields, are the

cialistas em suas áreas de atuação, os fatos econômicos mais

most important economic milestones of Brazilian life in the

importantes da vida brasileira dos últimos dez anos.

last ten years.

Foi um período de grandes acontecimentos. Em 2004, com

It was a period of great events. In 2004, with the imple-

a implantação das Parcerias Público-Privadas, o país deu um

mentation of public-private partnerships, the country took

passo importante para viabilizar a sua infraestrutura, condi-

an important step to develop its infrastructure, an essential

ção indispensável para o desenvolvimento. Nos anos que se

condition for development. In the years that followed, many

seguiram foram tomadas decisões importantes no campo

important decisions were taken in the political-institutional

político-institucional, como promulgação da Lei de Falências,

sphere, such as the enactment of the Bankruptcy Law, in

em 2005, e a partida para as concessões aeroportuárias, ini-

2005, and the move towards airport concessions, which start-

ciada em 2012 com o terminal de Guarulhos, sendo estendida

ed in 2012 with the Guarulhos terminal (and has since then

depois para outros aeroportos do país.

been extended to other airports in the country).

O desenvolvimento brasileiro recente se deve também ao

Brazil’s recent development is also due to the success of

acerto de políticas de governo que vêm de períodos anterio-

government policies that come from earlier periods that have
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recorde de U$ 100 bilhões.

During this period, MHM expanded its activities into dif-

Neste período, o MHM ampliou seu espectro de atuação

ferent practice areas (including corporate, tax, contracts,

em diversas áreas do direito, inclusive empresarial, tributário,

litigation and arbitration, labor, regulatory and public law).

contratual, contencioso e arbitragem, trabalhista, regulatório

It brought in new partners, hired well-known professionals,

e direito público. Trouxe novos sócios, contratou profissionais

and led complex operations in the merger and acquisitions,

de expressão e liderou operações complexas de fusões e aqui-

restructuring and financial transactions, capital market, and

sições, reestruturações e transações financeiras, mercado de

infrastructure areas. MHM has advised large companies,

capitais e infraestrutura, atendendo grandes empresas, fun-

investment funds, asset managers, trade and investment

dos de investimentos, gestores de recursos, bancos comer-

banks, government agencies and other financial institutions

ciais e de investimento, órgãos públicos e outras entidades

in Brazil and abroad.

financeiras do Brasil e do exterior.

MHM and its lawyers have been recognized as leaders

O MHM e seus advogados foram reconhecidos como lí-

in their fields by various Brazilian and international entities

deres em suas áreas por diversas entidades brasileiras e in-

such as Chambers, Legal500, IFLR, Latin Lawyer, Practical

ternacionais, como Chambers, Legal500, IFLR, Latin Lawyer,

Law and Análise Advocacia.

Practical Law e Análise Advocacia.

summary

We are prepared to move forward in the next ten years

Estamos preparados para seguir adiante nos próximos dez

with the same fighting spirit and professionalism we have

anos, com o mesmo espírito de luta e seriedade profissional

displayed over these years. And once again we are betting on

com que viemos atuando nestes anos. E mais uma vez apos-

the ability of the Brazilian private sector to evolve and on the

tando na capacidade de readaptação do setor privado brasi-

possibility of Brazil reinventing itself.

leiro e na possibilidade do Brasil em se reinventar.

MHM Advogados partners
Sócios do MHM Advogados
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Lei das Parcerias
Público-Privadas
THE PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP LAW
rodolpho tourinho
Presidente-executivo da Abdib,
Presidente-executivo do Sinicon
Ex-Ministro de Minas e Energia
Ex-Senador da República
Executive President of ABDIB
Executive President of SINICON
Former Minister of Mines and Energy
Former Senator of the Republic

C

om o sucesso do programa brasileiro de participação
privada em infraestrutura, implementado nos anos 90,

o país estava pronto para a realização de projetos via PPP,
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W

ith the success of the Brazilian program of private
participation in infrastructure, implemented in the

1990s, the country was ready to carry out projects via Pub-

cuja viabilidade econômico-financeira está vinculada à

lic-Private Partnership (PPP), the economic and financial

realização de pagamentos públicos aos concessionários, ao

feasibility of which is linked to the public payments to con-

lado da cobrança de tarifas. Com a PPP, seria possível viabi-

cessionaires, together with tariff collection. With the PPP,

lizar contratos de concessão de setores como saneamento,

it would be possible to make concession contracts within

mobilidade urbana, saúde e educação, criando oportunida-

sectors such as sanitation, urban mobility, health and edu-

des de desenvolvimento econômico-social para o país e am-

cation viable, creating opportunities for the country’s eco-

pliando o espectro da participação privada na infraestrutura

nomic and social development and expanding the spectrum

brasileira.

of private participation in infrastructure in Brazil.

Contribuí, ao longo de 2004, para a construção desse

Over the course of 2004, I contributed to the develop-

novo marco, na condição de relator do Projeto de Lei Fede-

ment of this new milestone as rapporteur for the PPP Fed-

ral de PPP, no Senado Federal. Conduzi os esforços técni-

eral Bill in the Senate. I led the technical efforts to improve

cos para aperfeiçoar a legislação e ajudei na costura polí-

legislation and helped with the political negotiations re-

tica necessária à superação das divisões em torno do tema.

quired to overcome the disagreements around the topic. We

marcos do desenvolvimento brasileiro | 2004-2013
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Conseguimos incluir na Lei de PPP a arbitragem, exigência

were able to include in the PPP Law a provision on arbitra-

Quando do lançamento em 2012 do PIL – Programa de

When the Federal Government’s Logistics Investment

de distribuição objetiva de riscos, a criação do FGP – Fundo

tion, the requirement for the objective distribution of risks,

Investimentos em Logística do Governo Federal –, com pre-

Program (PIL in the Portuguese acronym) was launched in

Garantidor de PPP, entre outras medidas dirigidas a facili-

and the creation of the FGP – PPP Guarantee Fund, among

visão de investimentos da iniciativa privada da ordem de

2012, with the private sector’s investment forecast of R$50

tar o financiamento dos projetos de PPP. A lei é um projeto

other measures aimed at facilitating the financing of PPP

R$ 50 bilhões em rodovias e de R$ 100 bilhões em ferrovias,

billion in highways and R$100 billion in railways, much of

de Estado e não de partidos políticos e prestará uma gran-

projects. The law is a project of the country, not of any politi-

boa parte da capacidade de endividamento dos grupos em-

the debt capacity of Brazilian business groups in the infra-

de contribuição aos gestores públicos de todos os entes da

cal party, and it will provide a major contribution to public

presariais brasileiros dos setores de infraestrutura e cons-

structure and construction sectors was already committed.

Federação.

managers of all entities of the Federation.

trução estava tomada. Era preciso, então, encontrar uma

Thus, it was necessary to find a way to make the financing

forma de viabilizar o financiamento dos investimentos pri-

of private investment in public infrastructure in Brazil pos-

vados em infraestruturas públicas no Brasil.

sible.

Entre 2004 e 2007, o eixo da implantação de projetos de

Between 2004 and 2007, the core of the implementation

infraestrutura por meio de participação privada estava con-

of infrastructure projects through private participation was

centrado nos estados da Federação. Nessa época, estrutu-

concentrated on the state level. At that time, the sponsored

Nesse sentido, foi central a articulação da iniciativa priva-

In this sense, the articulation of private initiative was

rou-se a concessão patrocinada do investimento em mate-

concession for the undercarriage and operation of Line 4

da, por meio do SINICON, que, conjuntamente com o Gover-

key. SINICON, in conjunction with the federal government,

rial rodante e operação da Linha 04 do Metrô de São Paulo,

of the São Paulo metro was structured, which is still one of

no Federal, desenvolveu as linhas mestras para a realização,

developed the main guidelines for the implementation (by

que ainda é um dos contratos de PPP mais inovadores e bem

the most innovative and well-structured PPP contracts in

pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, de

BNDES, Banco do Brasil and Caixa Econômica Federal) of fi-

estruturados do país. Estruturou-se a PPP da Ponte do Paiva,

the country. The Ponte do Paiva PPP project was structured

financiamento sob a modalidade de Project Finance Non Re-

nancing under the Project Finance Non Recourse or Limited

em Pernambuco, e o Emissário Submarino da Embasa, na

in Pernambuco, and Embasa’s Submarine Outfall project in

course ou Limited Recourse, utilizando como lastro principal

Recourse modality. The principal warranty was the project’s

Bahia.

Bahia.

as receitas futuras do projeto e um pacote de garantias utili-

future revenue and a package of guarantees using the sec-

zando o mercado securitário e mecanismos que incentivam

ondary market, plus mechanisms that encourage the parties

as partes do contrato a cumprirem as suas obrigações.

to the contract to fulfill their obligations.

Em 2007, os sete lotes de concessões de rodovias fede-

In 2007, the seven concession blocks of federal highways

rais deram novo ânimo aos investidores, embalando as con-

gave new encouragement to investors, propelling the con-

cessões das rodovias BR 116 e 324 na Bahia, e das grandes

cessions of highways BR 116 and 324 in Bahia, and of the

Do programa brasileiro de participação privada em in-

The Brazilian program of private participation in infra-

hidrelétricas do Rio Madeira e de Belo Monte. Desde então,

hydroelectric dams of the Madeira River and Belo Monte.

fraestrutura, podemos extrair a esperança de que é possível

structure gives us hope that more can be done in the near

a participação privada em infraestrutura só se expandiu.

Since then, private participation in infrastructure has only

fazer mais em futuro próximo. Para isso, precisamos levar a

future. For that, we urgently need to pursue an agenda of

expanded.

cabo, com urgência, uma agenda de mudanças que fortale-

changes to strengthen our institutions.

Concessões de projetos de mobilidade urbana, como os
VLTs das cidades do Rio de Janeiro e de Goiânia e a Linha 06

Concessions of urban mobility projects, such as the

do Metrô de São Paulo, constituíram-se em projetos inova-

tramways (VLTs) in Rio de Janeiro and Goiânia and Line 6 of

Entre os principais itens dessa agenda, está a indepen-

pendence of regulators, because lack of it increases regula-

dores e com potencial de acelerar a lógica da implantação e

the São Paulo metro, became innovative projects with the

dência das agências reguladoras, pois a falta dela aumenta

tory risk and, thus, the final price paid by users and by the

gestão dos serviços de transporte urbano no país.

potential to accelerate the implementation and manage-

o risco regulatório e, portanto, o preço final pago pelos usu-

concession grantor for the implementation and operation of

ment of urban transport services in the country.

çam as nossas instituições.

Among the main items of this agenda are (i) the inde-

ários e pelo Poder Concedente pela implantação e operação

infrastructure projects; and (ii) the creation of a permanent

pal e as diversas modalidades de PPPs envolvendo as empre-

Full municipal sanitation concessions and the various

de projetos de infraestrutura; a criação de uma dinâmica

planning and project development dynamic. We must re-

sas estaduais de saneamento fizeram ressurgir a esperan-

PPP modalities involving state sanitation companies re-

permanente de planejamento e de desenvolvimento de pro-

sume sectoral planning not only on the federal level, where

ça da universalização dos serviços de distribuição de água

newed the hope of universalization of water distribution ser-

jetos. É preciso retomar o planejamento setorial não apenas

there are already initiatives in this direction, but also on the

e, principalmente, de coleta, tratamento e disposição de

vices and, especially, of collection, treatment, and disposal

no âmbito da União, onde já existem iniciativas nesse senti-

state and municipal levels.

esgoto.

of sewage.

do, mas também junto a estados e municípios.

As concessões plenas de saneamento no âmbito munici-
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It is also important to restore belief in bidding processes
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Deve-se ainda restaurar a crença nos leilões como meca-

as mechanisms to set price ceilings or price floors at mar-

forma que os gestores públicos são responsabilizados pelos

mechanisms to hold the public administration’s supervisory

nismo de ajuste de preços-teto ou piso a preços de mercado.

ket levels. This belief in the power of well-structured bid-

seus atos, é necessário encontrar mecanismos para igual-

bodies accountable for any unreasonable actions that result

Essa crença no poder dos leilões bem estruturados tornará

ding will make several practices currently used in Brazil in

mente responsabilizar os controladores da Administração

in the delay of infrastructure projects, in the same way that

desnecessárias diversas práticas atualmente utilizadas no

structuring infrastructure projects unnecessary, starting

Pública cuja ação desarrazoada implique atrasos em proje-

public managers are held accountable for their actions.

Brasil na estruturação de projetos de infraestrutura, a co-

with the calculation and announcement of project return

tos de infraestrutura.

meçar pelo cálculo e anúncio das taxas de retorno de pro-

rates as reference points for the biddings’ price ceilings or

jeto usados como referência dos preços-teto ou piso das

price floors.

licitações.

Another point is the establishment by law of limits to

Outro ponto é o estabelecimento por lei de limites ao as-

the so-called prior and concomitant control of infrastruc-

sim chamado controle prévio e concomitante dos projetos

ture projects in order for it to focus only on the structure

de infraestrutura para focá-lo apenas na estrutura da lici-

of the bidding. This is because, when there is a market for

tação, uma vez que, havendo mercado para um dado proje-

a given project, competition will bring the price to levels

Rela ões da Concessionária de uma PPP

to, a concorrência levará o preço a patamares muito abaixo

far below the price ceiling or above the price floor set by

Relationships of a PPP Concessionaire

do preço-teto ou acima do preço-piso estipulado pelo TCU,

TCU, as seen in the concessions of major airports and high-

como se viu nas concessões dos grandes aeroportos e rodo-

ways, which had prices far above those indicated by TCU’s

vias, que tiveram preços muito superiores aos das análises

analyses.

do TCU.

Moreover, it is necessary to simplify the process to

É necessária ainda a simplificação do processo de outor-

grant transfers or guarantees by the Union or its guar-

ga de transferências ou garantias da União ou dos seus fun-

antor funds for the investment or funding of projects

dos garantidores para investimento ou custeio de projetos

modeled by states and municipalities. Financial liquidity

modelados por estados e municípios. Como também é im-

is also important for reaching equilibrium, with the de-

portante a Iiquidez financeira para os processos de recom-

velopment of appropriate mechanisms so that the public

posição do equilíbrio, desenvolvendo mecanismos adequa-

administration may effectively assume the financial (and

dos para que a administração pública efetivamente assuma

not just economic) consequences of the risks that are

as consequências financeiras (e não apenas econômicas)

contractually assigned to it.

dos riscos que lhe são contratualmente atribuídos.

We must not forget to modify the law on expropriations

Não podemos esquecer de modificar a legislação sobre

and evictions – current legislation, from the 1940s, has de-

desapropriações e desocupações – a legislação atual, da

layed the implementation of infrastructure projects that are

década de 40, tem atrasado a implantação de projetos de

relevant to the country and created a scenario of uncertain-

infraestrutura relevantes para o país e criado cenário de in-

ty that, in practice, leads to the increase of the construction

certeza que leva, na prática, a aumento de custo das obras.

costs.

Entra ainda como destaque nessa agenda que da mesma
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LEI DE FALÊNCIAS
The Bankruptcy Law

Manoel Pereira CalCas
Desembargador do Tribunal
de Justiça de São Paulo
Judge of the Court of Justice
of São Paulo

A

recuperação judicial foi instituída pela Lei nº 11.101/
2005, substituindo o antigo Decreto-Lei nº 7.661/1945,

que regulava a falência e a concordata (preventiva e sus-
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L

aw No. 11,101/2005 (also known as the Business Restructuring and Bankruptcy Law) instituted the judicial reor-

ganization system and replaced Decree-Law No. 7,661/1945,

pensiva). O objetivo da recuperação judicial é a criação de

which regulated the bankruptcy and “concordata” (preventive

condições para a reorganização da empresa em crise eco-

and suspensive) systems. The goal of judicial reorganization is

nômico-financeira, promovendo a renegociação global das

to create conditions for a company in financial crisis to recover.

dívidas mediante um plano que deverá discriminar os meios

This is achieved by promoting a comprehensive debt renego-

recuperatórios a serem empregados, demonstrar a viabili-

tiation upon a plan that will (i) determinate the reorganization

dade econômica da devedora, bem como ser instruído com

strategy to be adopted and (ii) demonstrate the economic vi-

laudo econômico-financeiro de avaliação dos bens e ativos

ability of the indebted company, as well as (iii) be based on an

do devedor, elaborado por profissional legalmente habilita-

economic-financial evaluation report of the indebted compa-

do. O plano deverá ser aprovado pela maioria dos credores,

ny’s goods and assets, prepared by a legally-certified profes-

que examinarão a proposta de renegociação das dívidas e

sional. The recovery plan must be approved by a majority of

decidirão se a empresa deve ser liquidada ou se lhe conce-

creditors that will examine the proposed debt renegotiation

derão a oportunidade de tentar solucionar sua crise de go-

and decide whether the company should either be liquidated or

vernabilidade.

granted the opportunity to try to resolve its governability crisis.

marcos do desenvolvimento brasileiro | 2004-2013
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Ao estabelecer um piso legal correspondente ao valor de

By establishing that a sum equivalent to 40 times the min-

Inegavelmente a falência visa a tutelar o interesse da co-

Undeniably, the bankruptcy process aims to protect the

40 salários-mínimos para o pedido de falência fundamentado

imum wage is the lowest possible amount on which to base

letividade dos credores, sendo pacífico o entendimento de

interests of creditors, with the tacit understanding that the

na impontualidade, indiscutivelmente a Lei reduziu o manejo

a bankruptcy filing in connection to delayed payments, the

que o instituto é de ordem pública, apesar de ser manejado

system is considered public policy, even though it is used

do pedido de falência como sucedâneo de ação de cobrança.

law has certainly limited the use of bankruptcy filings as sub-

para solucionar conflitos que envolvem interesses privados.

to resolve conflicts involving private interests. There are

As estatísticas comprovam que houve uma sensível redução

stitute for a recovery action. Statistics show that there was a

Na doutrina, há autores que sustentam que a falência ob-

authors who contend that the bankruptcy process aims to

dos requerimentos de falência se compararmos a legislação

significant reduction of bankruptcy filings when we compare

jetiva assegurar primordialmente o tratamento isonômico

primarily ensure equal treatment among all creditors, in-

falimentar atual com a anterior. Por outro lado, ao instituir a

current and previous bankruptcy legislation. On the other

entre todos os credores, invocando o velho princípio da “par

voking the old principle of par conditio creditorum (equal-

recuperação judicial, a Lei de Recuperação de Empresas e Fa-

hand, by instituting judicial reorganization, the Business

conditio creditorum” (igualdade dos credores). Outra corren-

ity of creditors). Another school of thought argues that the

lência (LREF) dotou a legislação concursal brasileira de me-

Restructuring and Bankruptcy Law provided the bankruptcy

te doutrinária defende que o principal objetivo da falência é

main purpose of bankruptcy is the liquidation of insolvent

canismos judiciais que, corretamente aplicados e interpreta-

legislation with judicial mechanisms that, when correctly

a liquidação das empresas insolventes; vale dizer, promover

companies; that is to say, to promote the reorganization of

dos, poderão solucionar as crises econômico-financeiras das

used and interpreted, can resolve companies’ economic and

o saneamento do mercado. Particularmente, entendo que a

the market. Personally, I believe that bankruptcy is akin to

empresas. Ademais, ao delegar aos credores a competência

financial crises. Furthermore, by delegating to creditors the

falência é uma execução concursal em que o interesse dos

a joint collection action in which creditors are interested in

para aprovar ou rejeitar o plano de renegociação das dívidas,

authority to approve or reject the debt renegotiation plan,

credores é a recuperação total ou parcial de seu crédito. Nes-

the total or partial recovery of their credit. Along this line,

o legislador outorgou ao mercado o poder de avaliar os custos

legislators gave the market the power to evaluate the social

sa linha, a Câmara Reservada de Direito Empresarial editou a

the Court of Justice of the State of São Paulo’s Business

sociais que serão despendidos para a reorganização da em-

costs incurred during the company’s reorganization, which

Súmula 42, publicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Chamber issued Precedent No. 42, which says that: “The

presa, que não terá sua falência decretada e poderá reestru-

will not be declared bankrupt and will thus be able to restruc-

São Paulo, que diz: “A possibilidade de execução singular do

possibility of independently executing an enforceable debt

turar sua atividade empresarial.

ture its business activity.

título executivo não impede a opção do credor pelo pedido de

instrument does not prevent the creditor from filing for the

falência”.

company’s bankruptcy.”

A falência tem por escopo afastar o empresário devedor da

The goal in the bankruptcy is to keep the partners of an

atividade empresarial com o fim de promover o saneamento da

indebted company from the business activity in order to pro-

A principal novidade da Lei foi a introdução da recupera-

The main innovation of the law was the introduction of ju-

empresa. Já a recuperação judicial, conforme expressamente

mote that company’s improvement. With judicial reorganiza-

ção judicial que é disciplinada, não mais como um favor legal,

dicial reorganization, which is not seen as a legal favor (as

preceitua o art. 47 da Lei, tem por objetivo viabilizar a supera-

tion, as Art. 47 of the law expressly stipulates, the purpose

como ocorria com a antiga concordata, mas sim, como um

occurred with the previous “concordata” system), but rather

ção da situação de crise econômico-financeira do devedor, a

is to make it possible for the indebted company to overcome

contrato celebrado entre devedor e seus credores, que deve

as a contract between an insolvent organization and its credi-

fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego

its economic-financial crisis so that production and jobs can

ser pactuado e cumprido sob a supervisão do Poder Judiciá-

tors, which should be agreed upon and carried out under the

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,

be maintained and creditors’ interest taken into account, thus

rio. Ressalto sempre que o instituto da recuperação judicial

supervision of the judiciary. I always stress that judicial reor-

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímu-

promoting the preservation of the company, its social func-

é regido por normas de ordem pública. Enfatizo ainda que,

ganization is governed by rules of public order. I also empha-

lo à atividade econômica. Na recuperação judicial, a empresa

tion, and the stimulus to the economic activity. Under judicial

ao contrário do que muitos doutrinadores afirmam, a assem-

size that, contrary to what many scholars claim, the creditors’

em recuperação continua sob a administração do empresário

reorganization, the recovering company continues to be ad-

bleia de credores não é soberana, mas sim, autônoma. Em ra-

meeting is not sovereign, but it is autonomous. As a result, the

ou dos diretores da sociedade empresária. No que concerne à

ministered by its partners or managers. With regard to asset

zão disso, o contrato de recuperação judicial, firmado com a

judicial reorganization contract, executed with the majority

recuperação dos ativos, observo que a atual Lei, ao contrário da

recovery, the current law, unlike the previous legislation, es-

maioria dos credores, deve observar rigorosamente o artigo

of the creditors, must strictly observe article 422 of the Civil

legislação anterior, determina que o instituto da falência vise

tablishes that the bankruptcy process should seek to preserve

422 do Código Civil. Por isso, os contratantes são obrigados a

Code. Therefore, the contracting parties are obliged, both at

a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e

and optimize the company’s use of goods, assets, and produc-

guardar, tanto na conclusão do contrato como em sua execu-

the conclusion of the contract as well as during its execution,

recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.

tive resources, including intangible assets.

ção, os princípios da probidade e boa-fé.

to obey the principles of probity and good faith.
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A utilização da recuperação judicial por empresas que não

The use of judicial reorganization by companies that have

que todas elas se encontram em crise econômico-financeira

The law provides a special reorganization process for micro-

têm viabilidade econômica, com planos inviáveis que são apro-

no economic viability, with unworkable plans approved through

quando pretendem se valer da recuperação judicial. A Lei pre-

enterprises (ME) and small businesses (EPP), but in practice

vados mediante expedientes antiéticos e fraudulentos, acaba-

unethical and fraudulent maneuvers, will eventually discredit

vê processo de recuperação especial para as microempresas

these companies have opted for an ordinary judicial reorga-

rá por acarretar o descrédito do instituto da recuperação judi-

the institution of judicial reorganization and result in the de-

(ME) e as de pequeno porte (EPP), mas na prática elas têm

nization. Complementary Law No. 147/2014 altered the judi-

cial que, tal qual ocorreu com a antiga concordata, implicará a

moralization and inapplicability of the new framework, much

optado pela recuperação judicial ordinária. A LC 147/2014 al-

cial reorganization special regime for the ME and EPP. How-

desmoralização e a inaplicabilidade do novo instituto.

like what happened to the old “concordata” system.

terou o regime especial da recuperação judicial da ME e EPP.

ever, since the payment of debts over a fixed term of up to

As estatísticas comprovam que houve sensível redução

Statistics show that there has been a significant reduc-

Porém, como foi mantido o parcelamento dos débitos em pra-

36 months was maintained, a rule that does not necessarily

dos pedidos de falência no Brasil. No entanto, as recupera-

tion in bankruptcy filings in Brazil. However, judicial reorga-

zo fixo de até 36 meses, regra que não está sincronizada com

reflect the indebted companies’ ability to pay, it is very likely

ções judiciais que foram concedidas não têm produzido resul-

nizations that were granted have not produced satisfactory

o exame da capacidade de pagamento das empresas devedo-

that small businesses will continue to opt to file for ordinary

tados satisfatórios. A maior parte não teve a fase da supervi-

results – in most cases, the judicial supervision phase did not

ras, é previsível que as pequenas empresas continuem a optar

judicial reorganization.

são judicial encerrada no prazo de dois anos como é previsto

end within two years, as provided for in Art. 61 of the law.

pela recuperação judicial ordinária.

no art. 61 da Lei.

Furthermore, (i) the presentation of plans with extremely

Ademais, a apresentação de planos com prazo de cumpri-

long execution periods – that is, 10, 15, 20 years, with negli-

mento extremamente longo – vale dizer, 10, 15, 20 anos, com o

gible or symbolic payments of liabilities (10% to 20%), long

pagamento de parcelas ínfimas ou simbólicas do passivo (10%

grace periods (five or six years), with some even allowing for

a 20%), com longos períodos de carência (cinco ou seis anos),

total remission of the liabilities not paid within the proposed

chegando alguns a prever a remissão total do passivo não pago

timeframe –, (ii) the formulation of payment methods that al-

no prazo proposto –, a formulação de formas de pagamento

low the manipulation of the quorum for the approval of plans

que permitem a manipulação do quórum de aprovação dos pla-

and, in addition, (iii) the sale of individual productive units

nos e, ainda, a alienação de unidades produtivas isoladas com

with the purpose of bypassing the succession of obligations,

o escopo da supressão da sucessão das obrigações, inclusive

including tax and labor, will definitely cause the transforma-

tributárias e trabalhistas, com certeza, vão acarretar a convola-

tion of judicial reorganizations into bankruptcy filings. I dare

ção de recuperações judiciais em falências. Eu ouso dizer que

say that the defect is not in the law, but rather in the abusive,

o defeito não está na Lei, mas sim, na utilização do instituto

unfair and unethical use of judicial reorganizations, which, if

da recuperação de forma abusiva, desleal e antiética; situação

it does persist, will disrupt the system.

que, a persistir, inviabilizará o instituto.

The judicial reorganization process implies very high ex-

O processo de recuperação judicial demanda gastos mui-

penses. There is the need to hire good lawyers, economists,

to elevados. Há necessidade de se contratar bons advogados,

and business administrators, and pay fees to the judicial ad-

economistas, administradores de empresa, pagar honorários

ministrator, accountants and other assistants, which often-

do administrador judicial, contadores e demais auxiliares,

times make it impossible for companies of any size to file for

que, muitas vezes, inviabilizam o seu ajuizamento por empre-

it, mainly because they are already in financial crisis when

sas de grande, médio ou pequeno porte, principalmente por-

they wish to avail themselves of the judicial reorganization.
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DESCOBERTA
DO PRÉ-SAL
the discovery of the
pre-salt layer
David Zylbersztajn
Diretor-presidente da DZ Negócios
com Energia
Ex-Diretor-geral da ANP
Chief Executive Officer of DZ Negócios
com Energia
Former Director General of ANP

A

descoberta, em 2006, de quantidade colossal de petróleo abaixo da camada de sal em Tupi, atual campo de

Lula, na Bacia de Santos, é um coroamento do esforço tec-
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T

he discovery, in 2006, of a colossal amount of oil beneath
the salt layer in Tupi, now known as Lula field, in the San-

tos Basin is a crowning achievement of the technological ef-

nológico empreendido pela Petrobras ao longo de sua histó-

forts undertaken by Petrobras throughout its history. It is the

ria. É obra de muitos, que atravessa governos. E se há algum

work of many, over different governments. And if there is any

protagonismo, credite-se ao quadro técnico da estatal que,

leading role, we should credit the state company’s technical

por meio de convênios com universidades, institutos de pes-

department, which, through partnerships with universities,

quisa e outras parcerias, desenvolveu excelência em extração

research institutes and other actors, developed excellence in

de petróleo, especialmente em águas profundas. O que veio

oil extraction, especially in deep water. What came after (the

depois, a descoberta do pré-sal, uma das maiores reservas

discovery of the pre-salt, one of the largest oil reserves on the

petrolíferas do planeta, foi consequência.

planet) was a result.

A questão é que o desafio do pré-sal vai muito além da

The point here is that the pre-salt challenge goes far

descoberta. Uma coisa é extrair petróleo a dois mil metros de

beyond its discovery. It is one thing to extract oil at two

profundidade abaixo do nível do mar, outra é perfurar a seis

thousand feet below sea level, but it is quite another to

mil metros, tendo de superar duas camadas para se chegar

drill at six thousand feet, having to overcome two layers to

ao pré-sal. A extração de petróleo é de grande complexidade

reach the pre-salt. Oil extraction is of great geological, en-
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geológica, de engenharia e, sobretudo, de logística, especial-

gineering, and particularly logistical complexity, especially

A questão é que quanto mais aumenta o seu endividamen-

The more it increases its indebtedness, the more Petro-

mente quando está localizado longe da costa, como é o caso

when it is done far from the coast, as in the Brazilian case.

to, mais a Petrobras corre o risco de ter seu rating rebaixa-

bras runs the risk of having its rating downgraded by inter-

brasileiro. Esse desafio tecnológico a Petrobras sempre sou-

Petrobras has always known how to overcome technologi-

do pelas agências internacionais de classificação. Com isso,

national rating agencies. With this, it pays more for financed

be superar, como o fez nos anos 1970 ao desbravar a Bacia de

cal challenges, as it did in the 1970s when it explored the

paga mais pelo dinheiro financiado e aumenta ainda mais o

money and further increases its indebtedness, in a vicious

Campos.

Campos Basin.

seu endividamento, num círculo vicioso.

circle.

Tecnicamente, o pré-sal é uma operação onerosa, que só é

Technically, the pre-salt is a costly operation, which is

O subsídio ao combustível é uma distorção estrutural desse

The fuel subsidy is a structural distortion of this model.

economicamente viável se a cotação do petróleo estiver aci-

economically viable only if the price of oil is above a certain

modelo. Como o Brasil consome mais petróleo do que produz,

Since Brazil consumes more oil than it produces, Petrobras

ma de determinado valor. Note-se que em meados de 2008 o

value. It should be noted that in mid-2008 the price of a bar-

a Petrobras é obrigada a importar o produto. O problema é que,

is obliged to import the product. The problem is that, to

preço do barril estava em níveis recordes, chegando a bater

rel was at record levels, reaching US$145, but it collapsed

para evitar uma pressão inflacionária, não repassa integral-

avoid an inflationary pressure, it does not entirely transfer

em US$ 145 e, no fim do mesmo ano, desabou para US$ 35.

to US$35 at the end of the same year. However, since 2011,

mente para o consumidor o valor pago pelo insumo no mercado

the value paid for the raw material in the international mar-

No entanto, desde 2011, o preço vem oscilando entre US$ 80

the price has been oscillating between US$80 and US$100,

internacional. Isso, obviamente, afeta as contas da empresa.

ket onto the consumer. This obviously affects the company’s

e US$ 100, o que teoricamente viabiliza economicamente a

which theoretically enables the exploration of pre-salt from

Ao extinguir a Contribuição sobre Intervenção no Domí-

exploração do pré-sal. O futuro dos preços do petróleo é uma

an economic perspective. The future of oil prices is anybody’s

nio Econômico (CIDE) – que é cobrada sobre a importação e

By extinguishing the Contribution on Economic Activi-

incógnita.

guess.

comercialização de petróleo e seus derivados, gás e álcool

ties (“CIDE – Contribuição sobre Intervenção no Domínio

accounts.

Como já domina a tecnologia, a Petrobras tem na equação

Since it has already mastered the technology, Petrobras’

etílico –, o Tesouro fez a opção preferencial pelos donos de

Econômico”), which is levied on the importation and commer-

financeira o seu maior desafio para viabilizar o pré-sal. De

biggest challenge to make the pre-salt possible is the finan-

automóveis. De fato, ao subsidiar o combustível dos carros,

cialization of petroleum and its byproducts, gas and ethanol,

fato, o programa de investimento da estatal é nada menos do

cial equation. In fact, the state company’s investment pro-

beneficiou as classes de melhor poder aquisitivo e penalizou

the Treasury made the choice that car owners prefer. In fact,

que o maior já feito por uma empresa de petróleo no mun-

gram is simply the largest ever made by an oil company in

os menos favorecidos, que dependem de transporte público.

by subsidizing car fuel, it benefitted the classes with higher

do. O Plano de Negócios e Gestão 2014-2018, divulgado pela

the world. The 2014-2018 Business and Management Plan

Isso sem contar os custos com os engarrafamentos nas gran-

purchase power and penalized the less fortunate, who depend

própria estatal, prevê investimentos de US$ 220,6 bilhões

released by the company provides for US$220.6 billion in in-

des metrópoles e a poluição causada pelos veículos. Ao sub-

on public transportation. Not to mention the costs associated

(US$ 206,8 bilhões para projetos em implantação e em pro-

vestments (US$206.8 billion for projects being implemented

sidiar uma parcela da sociedade que tem mais dinheiro com

with traffic in large cities and pollution caused by vehicles. By

cesso de licitação). Desse total, a área de Exploração e Produ-

and projects under a bidding process). Of this total, the Explo-

mais endividamento, a empresa está fazendo uma transferên-

assuming more debt in order to subsidize a portion of society

ção receberá US$ 153,9 bilhões, com destaque para a produ-

ration and Production area will receive US$153.9 billion, with

cia perversa de renda.

that has more money, the company is effectuating a perverse

ção no pré-sal e no pós-sal.

emphasis on pre-salt and post-salt production.

Outra forma de subsídio distorcida é a política de conte-

transfer of income.

Note-se que fazer um investimento dessa monta em condi-

Note that making an investment in this amount under nor-

údo nacional exigido para as compras da Petrobras. É tam-

Another form of distorted subsidy is the national content

ções normais já é um senhor desafio, e, no caso da Petrobras,

mal conditions is challenging to begin with, but in the case of

bém um obstáculo ao crescimento da empresa. O Brasil tem

policy required for purchases by Petrobras. It is also an ob-

torna-se ainda mais difícil por conta do modelo de gestão

Petrobras it becomes even more difficult due to the manage-

uma das indústrias mais protegidas do mundo, por questões

stacle to the company’s growth. Brazil has one of the world’s

adotado nos últimos anos, que está centrado em uma política

ment model adopted in recent years, which is centered on a

tributárias e fiscais, o que é um fator gerador de atraso. Con-

most protected industries due to tax and fiscal issues, which

equivocada de subsídios e excessiva ingerência política. Os

misguided policy of subsidies and excessive political interfer-

vivemos com a falsa ideia de que o protecionismo estimula

results in developmental delays. We live with the false idea

resultados não têm sido animadores, pois a Petrobras está au-

ence. The results have not been encouraging, because Petro-

a competitividade, mas a experiência demonstra que isso só

that protectionism stimulates competitiveness, but experi-

mentando perigosamente seu endividamento e prejudicando

bras is dangerously increasing its indebtedness and damag-

funciona no caso de política industrial específica para deter-

ence shows that this only works in the case of industrial poli-

o seu principal acionista, que é a sociedade.

ing its main shareholder, which is society.

minados setores.

cy specific to certain sectors.
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Seria ótimo trabalhar apenas com fornecedores nacionais,

It would be great to work only with domestic suppliers, but

ções tecnológicas de menor impacto sobre o planeta, o gás

much more welcome than oil. In the not-so-long term, per-

mas não é assim em nenhum lugar do mundo. O que é razo-

it is not like that anywhere in the world. What is reasonable

é muito mais bem-vindo do que o petróleo. Em um prazo não

haps no more than two decades, gas will replace oil in the

ável é comprar com base na competitividade, independente-

is to buy based on competitiveness, regardless of whether a

tão longo, talvez não mais de duas décadas, o gás substitui-

world energy matrix, in the same way that oil took the place

mente de ser produzido no Brasil ou no exterior. Impingir à

product is made in Brazil or abroad. Requiring of Petrobras

rá o petróleo na matriz energética mundial, da mesma forma

of coal. Recently, Russia’s Gazprom signed a contract with

Petrobras mais do que a indústria nacional pode atender em

more than what the domestic industry can meet in terms of

como o petróleo tomou o lugar do carvão. Recentemente, a

the China National Petroleum Corporation (CNPC) to sup-

termos de prazo, qualidade e preço é contraproducente. O re-

time, quality and price is counterproductive. The result is cli-

Gazprom da Rússia assinou com a Corporação Nacional de

ply 38 billion cubic meters of natural gas in the amount of

sultado são feudos clientelistas, empresas não competitivas

entelism, non-competitive companies, and operational inef-

Petróleo da China (CNPC) um contrato para fornecimento de

US$400 billion.

e ineficiência operacional. Ao pagar mais caro pelo produto

ficiencies. By overpaying for the national product, Petrobras

38 bilhões de metros cúbicos de gás natural no valor de US$

nacional, a Petrobras acaba favorecendo uma parcela da in-

ends up favoring a portion of inefficient industry.

400 bilhões.

Other substitutes of energy, such as solar panels, tend to
replace oil in the production of electricity and may lead oil

With the pre-salt oil reserves, estimated at more than 60

Outros substitutos de energia, como os captadores sola-

prices to very low levels. In this sense, the future of hydrocar-

Com as reservas de óleo do pré-sal, estimadas em mais

billion barrels, Petrobras has advanced many spots in the

res, tendem a substituir o óleo na produção de eletricidade e

bons, in the long term, is not necessarily positive, since they

de 60 bilhões de barris, a Petrobras avançou muitas casas

oil industry’s international ranking. But being positioned as

podem levar os preços do petróleo para níveis muito baixos.

are increasingly condemned in environmental terms. This in-

no ranking mundial da indústria de petróleo. Mas a condição

a major producer and exporter of oil, among the biggest oil

Neste sentido, o futuro dos hidrocarbonetos, em prazo mais

exorable path may lead, in a few years, to the demonization of

de grande produtor e mesmo exportador de petróleo, entre

companies on the planet, should not be seen as a panacea to

longo, não chega a ser alvissareiro, uma vez que estão cada

petroleum, as it occurs with cigarettes today.

as grandes petrolíferas do planeta, não deve ser vista como

our problems. It never hurts to remember that, with the ex-

vez mais condenados em termos ambientais. Esse caminho,

We should pay attention to the fact that having oil in

uma panaceia para a solução de nossos problemas. Nunca é

ception of the United States and the United Kingdom, more

inexorável, pode levar, daqui a alguns anos, à demonização do

abundance is a plus, but that it is not a passport to the future.

demais lembrar que, com exceção dos Estados Unidos e do

developed countries such as Japan, Germany, France, Korea

petróleo, como ocorre hoje com o cigarro.

Brazil cannot base its economy on oil, like Saudi Arabia, Ku-

Reino Unido, países mais desenvolvidos, como Japão, Alema-

and Israel, to name a few, are not necessarily oil produc-

Atente-se para o fato de que ter petróleo em abundância

wait, Dubai or Venezuela, which live on exporting their main

nha, França, Coreia e Israel, para ficar em alguns exemplos,

ers. What they have is qualified personnel, technology and

é um plus, mas não significa um passaporte para o futuro. O

wealth and do not develop their industry. High pre-salt re-

não são necessariamente produtores de petróleo. O que têm é

knowledge.

Brasil não pode basear sua economia no petróleo, como fa-

serves represent an unprecedented opportunity for the coun-

The international oil market has expanded its offerings,

zem Arábia Saudita, Kuwait, Dubai ou Venezuela, que vivem

try to take a developmental leap, but this opportunity should

O mercado mundial de petróleo está com oferta amplia-

starting with the United States, which is increasing its pro-

de exportar sua principal riqueza e não desenvolvem sua

not be wasted with shortsighted choices. Brazil should invest

da, a começar pelos Estados Unidos, que está aumentando

duction, and also the African continent, which is rapidly de-

indústria. As elevadas reservas do pré-sal representam uma

this wealth (which, is important to remember, will eventu-

sua produção, e também pelo continente africano, em franco

veloping. This is a market that is increasingly sensitive to in-

oportunidade sem precedentes para o país dar um salto de

ally end) in intelligence, in training people. This is the road

desenvolvimento. Trata-se de um mercado cada vez mais sen-

novations that seek more efficiency, with emphasis on new

desenvolvimento, que não pode ser frustrada com opções

to development.

sível a inovações que buscam mais eficiência, com ênfase em

energy sources, such as shale gas in the U.S. It is no exag-

imediatistas. O Brasil deve investir essa riqueza, que um dia

novas fontes de energia, como o shale gas norte-americano.

geration to say that a new technological leap can improve

acaba, é bom sempre lembrar, em inteligência, formação de

Não é exagero supor que um novo salto tecnológico da indús-

industry productivity to a level such that there will be excess

pessoas. Esse é o caminho do desenvolvimento.

tria pode melhorar a produtividade a um nível tal que haverá

supply of oil, with a drastic decrease in prices.

dústria ineficiente.

pessoal qualificado, tecnologia e conhecimento.

excesso de oferta de petróleo, com drástica queda nos preços.

In addition, in the transition to a low-carbon economy

Some-se que, na transição de economia de baixo carbono,

that will favor innovation in production processes and tech-

que privilegiará a inovação em processos produtivos e solu-

nological solutions with less impact on the planet, gas is
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QUEDA HISTÓRICA
DO RISCO BRASIL
HISTORICAL DECLINE OF
BRAZIL’S SOVEREIGN RISK
GUSTAVO FRANCO
Sócio da Rio Bravo Investimentos
Ex-Presidente do Banco Central
Partner of Rio Bravo Investimentos
Former President of the Central Bank
of Brazil

E

O

pontos. A pontuação, que reflete o grau de confiança dos in-

of 137 points. The score, which reflects the degree of inves-

vestidores, representava, até então, a melhor classificação

tor confidence, represented, until then, the best ranking

alcançada pelo Brasil em termos de transações no mercado

achieved by Brazil in terms of transactions in the interna-

internacional. À boa notícia acrescia-se, no ano seguinte, a

tional market. Adding to the good news, in the following

qualificação do país de investment grade, da agência de clas-

year, was Brazil’s investment grade rating by credit rating

sificação de risco Standard & Poor’s.

agency Standard & Poor’s.

m 23 de maio de 2007 o EMBI+ (Emerging Market Bond

Index) Brasil, índice calculado pelo JP Morgan Chase

que mede o risco país, alcançava a marca histórica de 137

24

mHM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

n May 23, 2007, the EMBI+ (Emerging Market Bond Index) Brazil, an index calculated by JP Morgan Chase

that measures country risk, reached the historical milestone

Note-se que há um diálogo permanente entre as medidas

It should be noted that there is an ongoing dialogue be-

de risco soberano, ancoradas em transações de mercado, e

tween sovereign risk measures, anchored in market trans-

a classificação feita por agências internacionais de rating. O

actions, and the classification made by international rat-

EMBI, publicado até há bem pouco tempo, é uma medida pon-

ing agencies. The EMBI, published until very recently, is a

derada de spreads de risco de bônus soberanos dos países com

weighed measure of the risk spreads of country’s sovereign

base em dados do mercado secundário. No seu lugar, os inves-

bonds based on data from the secondary market. In its place,

tidores preferem basear suas ações nos Credit Default Swap

investors prefer to base their actions on Credit Default Swap
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(CDS), derivativos negociados em mercado que permitem com-

(CDS), market-traded derivatives which allow one to buy pro-

lançamentos de bônus brasileiros nos mercados secundários

ing the EMBI+ Brazil were in the 800-point range and, from

prar proteção para eventos de default em empresas e países.

tection for default events in companies and countries.

e as oscilações do risco soberano do país. Em 1995, os títulos

there, they started a downward trend, falling to 337 points in
October 1997.

Boa parte da melhoria do EMBI+ Brasil – e posteriormente

Much of the improvement of the EMBI+ Brazil – and later

que compunham o EMBI+ Brasil estavam na faixa de 800 pon-

da classificação do investment grade – deve-se à grande acumu-

of the investment grade rating – is due to the large accumula-

tos e, a partir daí, iniciaram trajetória de queda, declinando,

lação pelo país das reservas em dólar, que em 2007 chegaram

tion of dollar reserves in the country, which reached US$180

em outubro de 1997, para a marca de 337 pontos.

a US$ 180 bilhões. Sempre que avaliam o risco soberano, os in-

billion in 2007. When evaluating sovereign risk, foreign in-

O clima de incerteza causado pelas eleições presidenciais

vestidores estrangeiros voltam suas atenções para as reservas

vestors pay attention to the country’s international reserves,

em 2002 impulsionou o EMBI+ Brasil a retomar sua tendência

internacionais de um país, uma vez que são, via de regra, o que

since as a rule they are what ultimately determine the guar-

de alta até chegar, naquele ano, aos 2.446 pontos, o maior nível

In the political-institutional sphere, the fear of disrup-

em última instância determina a garantia de pagamento de sua

antee of payment of its foreign debt. In the Brazilian case, the

de toda a série histórica, com o dólar batendo na casa dos R$ 4.

tions à la Hugo Chávez is long gone. However, throughout the

dívida externa. No caso brasileiro, sabia-se, até então, da capa-

government’s ability to meet its obligations in national cur-

No terreno político-institucional, ficou para trás, até onde

decade, there were no breakthroughs in reforms: the country

cidade do governo em cumprir suas obrigações em moeda na-

rency by issuing paper when necessary was already known.

a vista alcança, o medo de rupturas à Hugo Chávez. Mas, ao

kept its agreement with the IMF in order not to disrupt the

cional, bastando para isso emitir papel quando necessário. Com

With robust reserves, Brazil won, in the eyes of investors, a

longo da década, não houve avanços nas reformas: o país

market, but ended its privatization program and other mea-

reservas robustas, o Brasil ganhou, aos olhos dos investidores,

perception of far more consistent solvency.

manteve o acordo com o FMI para não atiçar o mercado, mas

sures adopted under the Real Plan. Even so, the country’s

The main positive impact in the context of improving sover-

pôs um freio no programa de privatização e em outras medi-

sovereign risk followed a new downward trend, proving the

O principal impacto positivo no contexto de melhoria do

eign risk occurs over the value of assets. The financial market

das adotadas no Real. Mesmo assim, o risco soberano do país

robustness of the economy, the growth of which was primar-

risco soberano ocorre sobre o valor dos ativos. O mercado fi-

considers both this indicator and the domestic interest rate as

seguiu nova trajetória de queda, comprovando a robustez da

ily a result of the internal market. The banking system (re-

nanceiro considera este indicador e a taxa de juros doméstica

factors that, together, are important to calculating the cash

economia, cujo crescimento foi patrocinado, basicamente,

organized under the PROER - Program of Incentives to the

como fatores que, em conjunto, são importantes para fazer

flow discount and the valuation of assets and companies. This

pelo mercado interno. O sistema bancário, saneado com o

Restructuring and Strengthening of the National Financial

desconto de fluxo de caixa e o valuation de ativos e de em-

can be seen in the valuation of Brazilian stock exchange as-

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento

System and, at the same time, sub-capitalized) doubled in

presas. Isso pode ser constatado na valorização dos ativos

sets. If in 1995 the market capitalization was US$300 billion,

do Sistema Financeiro Nacional (Proer) e, ao mesmo tempo,

size, financing consumption – which was done largely with

da Bolsa brasileira. Se, em 1995, a capitalização de mercado

by the first half of 2008 (before the international crisis) this

subcapitalizado, dobrou de tamanho, financiando o consu-

payroll loans, the great Brazilian growth engine at that time.

estava na casa dos US$ 300 bilhões, no primeiro semestre de

value had reached US$1.7 trillion, in what may have been the

mo, o que foi feito em boa parte com o crédito consignado, o

2008, antes da crise internacional, este valor alcançava US$

greatest moment of the country after the Real Plan.

grande motor do crescimento brasileiro nessa época.

uma percepção de solvência bem mais consistente.

The uncertainty caused by the 2002 presidential elections boosted the EMBI+ Brazil to resume its uptrend until it
reached 2,446 points that year, the highest level of the entire
series, with the dollar hitting around R$4.

The EMBI no longer exists. Today, what makes the Brazilian CDS keep their investment grade level continues to be the

It follows that the good EMBI+ Brazil score in 2007 came

O EMBI já não existe mais. Hoje, o que faz o CDS brasi-

external perception of Brazil’s macroeconomic consistency,

in the wake of the 1994 Real Plan’s stabilizing measures,

leiro estar no nível de investment grade continua sendo o

the best in many years. But a good sovereign risk assessment

Segue que a boa pontuação do EMBI+ Brasil em 2007

such as declining interest rates and inflation control. As a

olhar externo sobre a consistência macroeconômica do Bra-

cannot be seen as a panacea for all problems. It is not a mea-

veio no rastro das medidas estabilizadoras do Plano Real, em

result, with the renegotiation of its foreign debt and the is-

sil, o melhor em muitos anos. Mas a boa avaliação do risco

sure of happiness, or an index of macroeconomic success. To

1994, como a queda da taxa de juros e o controle da inflação.

suance of Brady Bonds, Brazil would begin to return to the

soberano não pode ser vista como uma panaceia para todos

wit: the economy has unraveled yet the index has not wors-

Na sequência, com a renegociação da dívida externa e o lan-

international markets. As the one responsible for the exter-

os problemas. Não é um índice de felicidade, de sucesso ma-

ened. In fact, with the current level of reserves, we could have

çamento dos bônus do Plano Brady, o Brasil começaria a vol-

nal area of the Central Bank, I closely followed the issuance

croeconômico. Basta ver que a economia desandou, e o índice

even better sovereign risk indicators.

tar aos mercados internacionais. Como responsável pela área

of Brazilian bonds in secondary markets and fluctuations of

não piorou. Aliás, com o atual nível de reservas, poderíamos

externa do Banco Central (BC), eu acompanhava de perto os

the country’s sovereign risk. In 1995, the securities compris-

inclusive ter ainda melhores indicadores de risco soberano.

1,7 trilhão, naquele que pode ter sido o melhor momento do
país pós-Plano Real.
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BRASIL RECEBE O
INVESTMENT GRADE
BRAZIL ACHIEVES
INVESTMENT GRADE RATING
amaury bier
Presidente da Gávea Investimentos
Ex-Secretário-executivo do Ministério
da Fazenda
Chief Executive Officer of Gávea
Investimentos
Former Executive Secretary of the
Ministry of Finance

A
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condição do Brasil de credor externo no início de 2008,
com reservas internacionais superando o montante de

B

razil’s situation as a foreign creditor in early 2008,
with international reserves surpassing the amount of

sua dívida e, na sequência, o título de grau de investimento

its debt, and, immediately thereafter, the Standard & Poor’s

da agência Standard & Poor’s, não pode ser vista de maneira

investment grade rating, cannot be viewed in an isolated

pontual. Ela ocorreu no rastro de um gradual e bem-sucedido

manner. It occurred in the wake of a gradual and successful

processo de ajuste macroeconômico. Esse processo foi im-

macroeconomic adjustment process. This process was imple-

plementado a partir de 1994, sob a batuta do então ministro

mented starting in 1994, under the baton of then-Minister

Fernando Henrique Cardoso, ainda no governo do presidente

Fernando Henrique Cardoso, under the administration of

Itamar Franco. Tratou-se de um rearranjo dos principais indi-

President Itamar Franco. A rearrangement of the country’s

cadores do país, começando com o Plano Real e o controle da

major indicators, it began with the Real Plan and inflation

inflação, passando pela privatização de empresas públicas e

control, and it included the privatization of state-owned en-

de bancos estaduais, pelos acordos de refinanciamento das

terprises and state banks, refinancing agreements for the

dívidas dos estados e municípios, pela Lei de Responsabili-

debts of states and municipalities, the Law of Fiscal Respon-

dade Fiscal, pelas reformas constitucionais, pela criação das

sibility, constitutional reforms, the creation of regulatory

Agências Reguladoras etc. Todo esse arcabouço ordenador do

agencies, etc. This whole framework organizing Brazil’s mac-

sistema macroeconômico e transformador do papel do Esta-

roeconomic system and transforming the role of the state,
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do, em grande medida preservado no governo Lula, permitiu

largely preserved in the Lula government, allowed the coun-

minhando para o centro da meta e finanças públicas ajusta-

were gradually conquered. This allowed the country to obtain

que o país recebesse uma certificação inequívoca de segu-

try to receive an unambiguous certification of confidence in

das – permitiram ao país a obtenção de sucessivos superávits

successive primary surpluses in an amount sufficient to cor-

rança aos olhos dos investidores.

the eyes of investors.

primários em valor suficiente para que o país corrigisse uma

rect one of its main vulnerabilities, the debt-to-GDP ratio,

Os frutos desses ajustes macroeconômicos foram colhi-

The fruits of these macroeconomic adjustments were

de suas principais vulnerabilidades, a relação entre a dívida

which reached 41.2% in March 2008, after almost reaching

dos de forma mais palpável, no contexto de uma conjuntura

harvested in a more tangible manner, in the context of a

interna e o Produto Interno Bruto (PIB), que fechou em março

60% in 2002.

externa para lá de favorável. Entre 2003 e 2008, a economia

highly favorable external environment. Between 2003 and

de 2008 em 41,2%, depois de encostado nos 60% em 2002.

internacional viveu um círculo virtuoso, só interrompido em

2008, the international economy lived a virtuous circle,

O grau de investimento, como sinalizador para os investi-

tors that the country is a good payer, is not dissociated from

outubro daquele ano, com a quebra do Lehman Brothers e

interrupted only in October 2008 with the fall of Lehman

dores externos de que o país é um bom pagador, não está dis-

the notion that the fundamentals for good macroeconomic

a deflagração da crise financeira global. O Brasil desfrutou

Brothers and the eruption of the global financial crisis.

sociado da noção de que os fundamentos para uma boa ges-

management are well established. Even before receiving

desse período de vacas gordas e auferiu ganhos expressivos

Brazil enjoyed this period of abundance and earned signifi-

tão macroeconômica estão bem plantados. Mesmo sem ter

the S&P classification, Brazil already had a good image

em termos de trocas comerciais de bens e serviços e no quan-

cant gains in terms of trade in goods and services and in the

ainda recebido a classificação da S&P, o Brasil já desfrutava

among investors, which guided, in practice, the pricing of

tum de suas exportações.

quantum of its exports.

de uma boa imagem junto aos investidores, que pautava, na

its securities overseas and made the country attractive to

The investment grade, as an indicator to foreign inves-

O ambiente externo favorável, com aumento das exporta-

The favorable external environment, with an increase in

prática, a precificação dos seus títulos no exterior e tornava

foreign investors. The investment grade, in addition to mak-

ções em relação às importações, resultou em sensível redu-

exports relative to imports, resulted in a significant reduc-

o país atraente para investidores estrangeiros. O grau de in-

ing this accreditation official, served to bring to the Brazil-

ção do déficit em conta-corrente e crescimento do superávit

tion of current-account debt and growth of trade surplus.

vestimento, além de oficializar esse credenciamento, serviu

ian securities market the more conservative institutional

comercial. A percepção positiva dos investidores estrangeiros

Foreign investors’ positive perception brought enormous

para trazer ao mercado de títulos brasileiros os investidores

investors, who only invest based on the classification by

trouxe para o país enormes fluxos de capitais, tanto em ativi-

capital flows to the country, both in productive and finan-

institucionais mais conservadores, que só investem balizados

rating agencies.

dade produtiva como financeira, o que permitiu forte acumu-

cial activities, which allowed robust accumulation of foreign

pela classificação de agências de rating.

lação de reservas cambiais. As reservas brasileiras estavam

exchange reserves. Brazilian exchange reserves were around

Infelizmente, o Brasil não soube aproveitar a boa conjun-

international environment and has not kept the same mac-

na ordem de US$ 180 bilhões, enquanto a dívida líquida total,

US$180 billion, while the total net debt, public and private,

tura internacional e não manteve a mesma política macroe-

roeconomic policy that led to investment grade status. Since

pública e privada, estava na casa dos US$ 193 bilhões, sendo

was US$193 billion, with public debt accounting for US$63

conômica que o levou à condição de grau de investimento. A

2009, the loosening of fiscal policy, breach of the primary

US$ 63 bilhões desse total referentes à dívida pública.

billion of this total.

partir de 2009, o afrouxamento da política fiscal, o descum-

surplus targets, acceleration of inflation, accumulation of

Unfortunately, Brazil did not take advantage of the good

Note-se que a acumulação de reservas cambiais funciona

It should be noted that the accumulation of foreign ex-

primento das metas de superávit primário, a aceleração da

distortions in the administered price system, and slowing

como um colchão para a economia, de forma a suavizar os

change reserves serves as a cushion for the economy insofar

inflação, a acumulação de distorções no sistema de preços

economy growth rate have caused the country risk to gradu-

impactos de balanço de pagamentos em conjunturas desfa-

as to soften the impact of the balance of payments in unfavor-

administrados e o arrefecimento da taxa de crescimento da

ally increase. In the early years, the changes in economic pol-

voráveis. Em 2008, as reservas brasileiras eram mais do que

able situations. In 2008, Brazilian reserves were more than

economia fizeram com que, gradualmente, o risco do país

icy were interpreted as natural and positive reactions to the

suficientes para fazer face à crise internacional. Além disso,

sufficient to handle the international crisis. In addition, other

aumentasse. Nos primeiros anos, as mudanças na política

2008 crisis. As of 2011, however, it has become increasingly

outras economias emergentes reagiram com estímulos vigo-

emerging economies responded with vigorous growth stimu-

econômica foram interpretadas como reações naturais e po-

clear that this was not a temporary diversion, but a change in

rosos ao crescimento, permitindo uma recuperação rápida da

li, allowing a rapid recovery of the world economy from 2009

sitivas à crise de 2008. A partir de 2011, no entanto, ficou

direction.

economia mundial a partir de 2009.

onwards.

cada vez mais evidente que não se tratava de um desvio tem-

Internamente, as condições centrais para o equilíbrio

Internally, the key conditions for macroeconomic balance

macroeconômico, conquistadas gradualmente – inflação ca-

(reaching the inflation target and adjusting public finances)
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porário, mas sim de uma mudança de rota.
A falta de ajustes na política macroeconômica, bem como

The lack of macroeconomic policy adjustments and structural reforms led to S&P’s first downgrade of the investment
grade rating, which was perceived negatively. The fact is that
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de reformas estruturais, levou ao primeiro rebaixamento pela

the country could have advanced much more and expanded

mesma S&P na nota de grau de investimento, que ficou com

the possibilities of the economy. It is good to remember that

rating do brasil

viés negativo. Fato é que o país poderia ter avançado muito

the investment grade only measures the ability and willing-

Brazil’s rating

mais e expandido as possibilidades da economia. É bom lem-

ness of a country to honor its commitments with foreign in-

brar que o grau de investimento mede apenas a capacidade e

vestors, but does not itself modify the economic situation.

a disposição de um país de honrar os seus compromissos com

The problem is that economic policy in Brazil since then has

os investidores estrangeiros, mas não modifica a situação

been hampered by a lack of transparency, excessive ingenu-

econômica. O problema é que no Brasil a política econômica,

ity in the mechanics of primary results, by restraining admin-

de lá para cá, foi prejudicada pela falta de transparência, por

istered prices, by the Central Bank’s excessive complacency

engenhosidade excessiva na mecânica de resultados primá-

with inflation, by the lack of managerial effectiveness in

rios, pelo represamento dos preços administrados, por uma

numerous areas and by the explicitness of the serious man-

complacência excessiva do Banco Central com a inflação,

agement problems of public enterprises. This true setback

pela falta de efetividade gerencial em inúmeras áreas e pela

results in the continued worsening of the international per-

explicitação dos graves problemas de gestão de empresas pú-

ception of Brazil and represents a truly cursed legacy for the

blicas. Esse verdadeiro retrocesso produz a piora continuada

new government.

da percepção internacional em relação ao Brasil e representa
uma herança verdadeiramente maldita para o novo governo.
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AUGE DA
internacionalização
das empresas
THE HEIGHT OF THE
INTERNATIONALIZATION OF
COMPANIES

O

processo de internacionalização das empresas brasileiras,
iniciado na década de 1990, vem se intensificando ao lon-

go dos últimos anos e tem demonstrado consistência para não
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Diretor-presidente da SOBEET
(Sociedade Brasileira de Estudos
de Empresas Transnacionais e da
Globalização Econômica)
President of SOBEET (Brazilian Society
of Transnational Companies and
Economic Globalization Studies)

T

he process of internationalization of Brazilian companies,
which started in the 1990s, has intensified over the past

few years and consistently shown itself not to be interrupted

ser interrompido por oscilações conjunturais no mercado mun-

by cyclical fluctuations in the world market. Sectors consoli-

dial. Setores consolidados no mercado doméstico, como minera-

dated in the domestic market, such as mining, cold storage,

ção, frigoríficos, alimentos, construção civil, agronegócio e ban-

food, construction, agribusiness and banks, are among the

cos, estão entre os mais internacionalizados, mas já se percebe

more internationalized, but today we also see a movement of

um movimento de inserção global das empresas de serviços.

global integration of service companies.

Em 2013, depois de ter registrado um freio no ano ante-

The process of internationalization of Brazilian compa-

rior, o processo de internacionalização das empresas brasi-

nies resumed in 2013, after a brief pause in the previous year.

leiras foi retomado. De acordo com dados do Banco Central,

According to Central Bank data, net outflow of funds from

a saída líquida de recursos do Brasil para aquisição de parti-

Brazil for the acquisition of shareholdings in foreign compa-

cipações no capital de empresas estrangeiras foi de US$ 14,8

nies totaled US$14.8 billion last year, almost double that of

bilhões no ano passado, quase o dobro dos US$ 7,6 bilhões

2012 (US$7.6 billion), but still lower than the US$23.3 billion

de 2012, mas ainda inferior à média observada entre 2010 e

average observed between 2010 and 2011.

2011, de US$ 23,2 bilhões.
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The internationalization of Brazilian companies should be
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A internacionalização das empresas brasileiras está inseri-

understood as part of the emerging countries’ movement to-

O segundo movimento, agora, está sendo empreendido por

companies. In both phases, companies began to operate, due

da no movimento dos países emergentes na aquisição de ativos

ward acquiring assets abroad as a means of integrating them-

empresas menores, de prestação de serviços. Nos dois mo-

to their geographical and cultural proximity, first in neighbor-

no exterior como forma de se integrarem às cadeias globais de

selves to global value chains. In fact, if 30 years ago 70% of

mentos, as empresas passaram a atuar, pela proximidade

ing economies, such as the countries of MERCOSUR, Chile

valor. De fato, se há 30 anos 70% do Investimento Estrangei-

Foreign Direct Investment (FDI) was concentrated in the

geográfica e cultural, primeiramente nas economias vizi-

and Colombia, and then in other destinations, such as United

ro Direto (IED) estava concentrado nos Estados Unidos, Grã-

United States, Great Britain, France, Germany, Italy and Ja-

nhas, como os países do Mercosul, Chile e Colômbia. Depois

States and Europe.

-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão, hoje, os países em

pan, today developing countries account for more than 30%

para outros destinos, como Estados Unidos e Europa.

desenvolvimento são responsáveis por mais de 30% do inves-

of global investment. And, by this turn of events, in 2020 we

A familiaridade e proximidade com o mercado argentino,

ket, for example, led to Braskem, the largest producer of plas-

timento global. E, pelo andar da carruagem, em 2020 teremos

will have more investment coming from developing countries

por exemplo, fez com que, em 2012, a Braskem, maior produ-

tic resins in the Americas, acquiring the majority shares of the

mais investimento saindo dos países em desenvolvimento do

than from developed nations.

tora de resinas plásticas das Américas, adquirisse fatia majo-

Argentine PVC manufacturer Solvay Indupa in 2012.

que dos desenvolvidos.

Data from the United Nations Conference on Trade and

ritária da fabricante de PVC argentina Solvay Indupa.

The familiarity with and proximity to the Argentine mar-

Language proximity also helps. Ibope, one of the most

Dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio

Development (UNCTAD) indicate that, among emerging econ-

A facilidade da língua também conta. O Ibope, uma das

internationalized of the Brazilian companies, is the third in

e Desenvolvimento (UNCTAD) indicam que, entre os emer-

omies, the BRICS are leading international investments. FDI

empresas mais internacionalizadas entre as brasileiras, já é

the world among information and measurement companies.

gentes, os Brics lideram os investimentos internacionais.

flows originating from these countries increased from US$7

a terceira do mundo entre os medidores de audiência. Com

Present in 16 countries, the company has recently partnered

Os fluxos de IED com origem nesses países e destinados ao

billion in 2000 to US$145 billion in 2012 – a growth of almost

presença em 16 países, a empresa abriu recentemente, em

with the Nielsen Company to open units in the Dominican Re-

exterior aumentaram de US$ 7 bilhões em 2000 para US$ 145

2,000%.

parceria com a Nielsen Company, unidades na República Do-

public and Puerto Rico.

bilhões em 2012 – um crescimento de quase 2.000%.

Deceleration of domestic demand also influenced Brazil-

minicana e Porto Rico.

Growing markets, but with different cultures, such as Asia

A desaceleração da demanda interna também influenciou

ian companies in the search for global markets as an alterna-

Mercados em crescimento, mas com culturas mais diferen-

and Africa, have also attracted the interest of Brazilian com-

as empresas brasileiras na busca por mercados globais como

tive or additional source of revenue. The inverse movement is

ciadas, como Ásia e África, também têm atraído o interesse das

panies. 66.2% of the iron ore sold by Vale in 2012 was des-

fonte alternativa ou adicional de receita. O movimento inver-

also explained by the same logic. Recently, with the expan-

empresas brasileiras. A Ásia ficou com 66,2% do minério de

tined to Asia. China alone received 49%.

so também se explica pela mesma lógica. Recentemente, com

sion of the Brazilian economy, companies have prioritized the

ferro vendido pela Vale em 2012. Só a China absorveu 49%.

o aquecimento da economia brasileira, as empresas prioriza-

internal market.

Often one needs to interpret the local idiosyncrasies to

Muitas vezes é preciso interpretar as idiossincrasias locais

settle in a country. In order to establish a partnership intend-

Some companies do not fall in this category, however, such

para se instalar em um país. Para firmar uma parceria desti-

ed to produce business jets with a Chinese company, Embraer

Não se enquadram obrigatoriamente nesse quesito as

as those famous for their international competitiveness. For

nada a produzir jatos executivos com uma empresa chinesa,

had to enlist the help of the Ministry of Foreign Affairs.

empresas com notória competitividade internacional, para as

those companies, being present in foreign markets is a com-

a Embraer teve que contar com a ajuda do Ministério das Re-

quais a presença no mercado externo é uma contingência co-

mercial contingency, since their clientele is predominantly

lações Exteriores.

mercial, uma vez que sua clientela está predominantemente

abroad. The best examples in this case are in products such

A fabricante de refrigeradores Metalfrio também aposta em

sia and Turkey, as well as distribution centers in the United

no exterior. Os melhores exemplos nesse caso estão em pro-

as meat and iron ore, industries with competitiveness above

economias em desenvolvimento. Com fábricas no México, Rús-

States and sales offices in Eastern Europe and Asia, the com-

dutos como carnes e minério de ferro, setores com competiti-

the world average.

sia e Turquia, além de centros de distribuição nos Estados Uni-

pany has 90% of its exports focusing on emerging countries.

The first wave of Brazilian internationalization, initiated

dos e escritórios de vendas no Leste Europeu e Ásia, a empresa

At WEG, an electric-motor manufacturer, the United

A primeira onda da internacionalização brasileira, inicia-

in the 1990s, was led by companies that were competitive

tem 90% de suas exportações voltadas para países emergentes.

States and Europe are still priority markets, though that has

da na década de 1990, foi protagonizada por empresas com-

abroad, with products commercialized outside the country.

Na WEG, fabricante de motores elétricos, Estados Unidos

not prevented the company from increasing its business in

petitivas no exterior, com produtos colocados fora do país.

The second wave is now being undertaken by smaller service

e Europa ainda são mercados prioritários, o que não tem im-

ram o mercado interno.

vidade acima da média mundial.
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The manufacturer of refrigerators Metalfrio also placed its
bets on emerging economies. With factories in Mexico, Rus-

Asia and Africa in recent years.
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pedido a empresa de ter aumentado seus negócios na Ásia e
na África nos últimos anos.

For many companies, integration into global value chains
is a necessity. Exposed to international competition, those

Para muitas empresas, a integração às cadeias globais de

companies become more efficient to meet the demands in

valor é uma necessidade. Expostas à competição internacio-

consolidated markets, while preparing themselves to win new

nal, essas empresas se tornam mais eficientes para atender

foreign clients.

às demandas em mercados já consolidados, como também se
habilitam para a conquista de novos clientes no exterior.

When purchasing a plant abroad, the company is obliged
to follow a global standard, which results in innovation and

Quando adquire uma planta no exterior, a empresa é obri-

adoption of new technologies. Otherwise, the company runs

gada a adquirir o padrão global, o que implica em introduzir

the risk of becoming outdated or even acquired by competi-

novas tecnologias e inovar. Caso contrário, corre o risco de ser

tors. With the natural increase of its exports, the company

ultrapassada ou até de ser adquirida pelos concorrentes. Com

strengthens itself abroad, contrary to what occurs in the in-

o aumento natural de suas exportações, a empresa se fortalece

ternal market, in which commercial activity is nearly consoli-

lá fora, diferentemente do que ocorre no mercado interno, no

dated.

qual a atividade comercial está praticamente consolidada.

The consolidation of the internal market, in most cases,

A consolidação do mercado interno, na maioria dos ca-

is the preliminary step to internationalization. Before com-

sos, é a etapa preliminar para a internacionalização. Antes

peting globally, for example, JBS strengthened itself in the

de competir globalmente, por exemplo, a JBS se fortaleceu

domestic market, setting itself apart from its competitors.

no mercado doméstico, destacando-se de suas concorrentes.

Today, the company is the largest producer of beef in the

Hoje a empresa é a maior produtora de carne bovina do mun-

world and competes in better conditions than its American

do e compete em melhores condições do que seu concorrente

competitor.

americano.

Internationalization also serves to strengthen the com-

A internacionalização serve ainda para fortalecer a atua-

pany’s operations in the internal market. The know-how ac-

ção da empresa no mercado interno. O know-how adquirido

quired by the Gerdau Group at their foreign plants serves as

pelo Grupo Gerdau em suas plantas no exterior serve como

parameter of excellence for its activities in the domestic mar-

parâmetro de excelência na sua atuação no mercado interno,

ket, making it a highly competitive company.

tornando a empresa altamente competitiva.

The good news is that Brazilian multinationals, present in

A boa notícia é que as multinacionais brasileiras, presen-

almost a hundred countries, do not see internationalization

tes em quase uma centena de países, não olham a internacio-

solely from an economic perspective; they are already seek-

nalização apenas pelo lado econômico, e já buscam um po-

ing to position themselves for the long term. These are com-

sicionamento de longo prazo. São companhias competitivas,

petitive companies that want to expand their businesses and

que querem expandir seus negócios e usufruir das vantagens

take advantage of the benefits of the global market.

do mercado global.
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idb - investimento direto brasileiro - distribui ão
do estoque por destino*
bdi - brazilian direct investment - stock distribution by destiny*

%

2009

2012

2009

2012

42,7

25,7

23,0

22,0

Espanha
Spain

22,3

25,7

Argentina
Argentina

12,9

9,2

Hungria
Hungary

4,9

5,4

Peru
Peru

3,2

5,0

Portugal
Portugal

8,2

3,6

Chile
Chile

2,8

1,9

Reino Unido
United Kingdom

4,4

2,6

Venezuela
Venezuela

1,2

1,8

França
France

0,9

2,1

México
Mexico

1,0

1,8

Bélgica
Belgium

0,5

1,6

Colômbia
Colombia

1,0

1,2

Suíça
Switzerland

0,5

0,6

Paraguai
Paraguay

0,6

1,0

Alemanha
Germany

0,7

0,4

Costa Rica
Costa Rica

0,1

0,1

Itália
Italy

0,3

0,3

Equador
Ecuador

0,2

0,1

33,3

33,8

ÁSIA
ASIA

0,7

0,3

EUA
USA

33,2

30,8

Japão
Japan

0,2

0,2

Canadá
Canada

0,1

3,0

China
China

0,5

0,1

0,4

1,7

Fonte: BCB
Source: BCB

0,4

1,7

* IDB em participação no capital exclusivo Áustria, Países Baixos, Luxemburgo,
Dinamarca, paraísos fiscais e países classificados como “Demais”
* BDI in share capital, excluding Austria, the Netherlands, Luxembourg, Denmark,
tax havens and countries classified as “Others”.

europa
europe

América do norte
north america

áfrica
africa
Angola
Angola

%
américa latina
latin america
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Recorde em Fusões e
Aquisições no Brasil
Mergers and Acquisitions
Record in Brazil
Flávio Valadão
Diretor do Santander Brasil
Officer of Santander Brazil

A

facilidade de acesso ao capital internacional, o crescente interesse dos investidores estrangeiros pelo Brasil e,

evidentemente, os bons fundamentos da economia brasilei-

fundamentals of the Brazilian economy at the end of the last
decade resulted in record level of mergers and acquisitions

fusões e aquisições (M&A) envolvendo empresas brasileiras

(M&A) involving Brazilian companies in 2010. Foreign compa-

em 2010. O grande apetite das companhias estrangeiras pe-

nies’ huge appetite for Brazilian assets was reflected in a 70%

los ativos brasileiros refletiu-se em um aumento de 70% nas

increase in transactions over the previous year, while acquisi-

transações, em comparação com o ano anterior, enquanto as

tions led by Brazilian companies increased 46% during the

aquisições lideradas por empresas brasileiras cresceram 46%

same period.
In 2010, the 691 M&A operations involving Brazilian com-

Em 2010, os 691 negócios de M&A envolvendo empresas

panies reached US$167.5 billion, with emphasis on the IT,

brasileiras movimentaram US$ 167,5 bilhões, com destaque

food and beverages, tobacco, energy, and oil and gas sec-

para os setores de TI, alimentos e bebidas, fumo, energia e

tors. Transactions, both in volume and in value, were well

petróleo e gás. As transações, tanto em volume quanto em

above the 498 M&A operations closed in 2009, which totaled

valores, foram bem superiores às 498 operações de M&A rea-

US$66.7 billion.

lizadas em 2009, que somaram US$ 66,7 bilhões.
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est of foreign investors in Brazil and, of course, the good

ra no final da última década resultaram no nível recorde de

no mesmo período.
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ase of access to international capital, increasing inter-

Among the M&A operations registered in Brazil in 2010,
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Entre as operações de M&A registradas no Brasil em 2010,

567 involved values of up to US$500 million, representing the

por uma transação de fusão e aquisição entre empresas é

tween companies is complex, since it results in integrating

567 envolveram valores até US$ 500 milhões, representando

majority of transactions, while only 29 operations involved

complexo, uma vez que resulta numa integração de pessoas e

people and strategic visions.

a maioria das transações, enquanto apenas 29 negócios en-

values above US$1 billion.

visões estratégicas.

Although numerically the mergers and acquisitions in-

The growing wave of mergers and acquisitions recorded

Embora numericamente as operações de fusões e aqui-

volving Brazilian companies have increased in the years fol-

A crescente onda de fusões e aquisições registrada em

in 2010 among numerous companies in various niche mar-

sições envolvendo empresas brasileiras tenham aumentado

lowing 2010, with a slight decline in 2013, there has been a

2010 entre inúmeras empresas de diversos nichos de merca-

kets comes in the wake of the American real estate crisis,

nos anos seguintes, com pequeno declínio em 2013, o volume

significant drop in total business volume. Foreign investors

do vem no rastro da crise imobiliária americana, onde impera

and is defined by the need for survival, competitiveness, and

de negócios teve queda expressiva. Os investidores estrangei-

have shown more interest in Brazilian assets of small- and

a necessidade de sobrevivência, competitividade e fortaleci-

strengthening of large organizations. That is, this movement

ros têm demonstrado mais interesse em ativos brasileiros de

medium-sized businesses. The 818 registered transactions

mento das grandes organizações. Ou seja, o movimento refle-

was a result of what was asked of Brazilian companies in their

pequeno e médio porte. As 818 transações registradas em

in 2011, for instance, amounted to less than half that of the

tiu uma demanda de primeira ordem para a competitividade

quest for competitiveness: internationalization and global in-

2011, por exemplo, movimentaram menos da metade do ano

previous year. In 2012, the number of transactions fell to

das empresas brasileiras: a internacionalização e a integra-

tegration.

anterior. Em 2012 o número de negócios caiu para 798, com

798, with a volume of only US$64.3 billion. The 596 mergers

It follows that the domestic scenario was positive in 2010,

um volume de apenas US$ 64,3 bilhões. Já as 596 fusões e

and acquisitions accounted for in 2013 yielded US$67.6 bil-

Segue que, em 2010, o cenário interno apresentava-se

with the Brazilian economy growing above the international

aquisições contabilizadas em 2013 perfizeram US$ 67,6 bi-

lion, in a clear reflection of the low growth of the Brazilian

positivo, com o crescimento da economia brasileira acima da

average over several years, a stable exchange rate, and liquid-

lhões, num claro reflexo do baixo crescimento da economia

economy.

média internacional mantido por vários anos, câmbio estável

ity in financial-markets, with the consolidation of several sec-

brasileira.

e liquidez no mercado financeiro, com a consolidação de vá-

tors, such as retail, oil and gas, sugar, and alcohol.

volveram valores acima de US$ 1 bilhão.

ção global.

rios setores, como varejo, petróleo e gás, açúcar e álcool.

After the slowdown in the number of transactions follow-

Após a retração dos negócios na esteira da crise mundial,

ing the global crisis, Brazilian companies went on a “shopping

as empresas brasileiras foram às compras no mercado inter-

spree” in the international market. In 2010, the M&A opera-

nacional. Em 2010, as M&A protagonizadas por empresas

tions led by Brazilian companies, such as those between JBS

brasileiras, como a da JBS Friboi com a Bertin, da Sadia com

Friboi and Bertin, Sadia and Perdigão, Seara and Marfrig, and

a Perdigão, da Seara pela Marfrig e da Aracruz pela VCP, re-

Aracruz and VCP, represented more than 60% of the transac-

presentaram mais de 60% das transações.

tions.

A maioria das fusões e aquisições registradas em 2010

The majority of mergers and acquisitions recorded in 2010

foi de motivação estratégica. Muitas empresas, líderes de

had a strategic motivation. Many market-leading companies

mercado, acabaram adquirindo outras como alternativa de

ended up acquiring others as an alternative means to sector

crescimento setorial, não raro tendo em vista a atuação da

growth, often with a view to the performance of competitors

concorrente em áreas complementares ao negócio. O ganho

in complementary areas to their business. Financial gain is

financeiro é sempre consequência. Nessas transações, as

always an outcome. In these transactions, companies seek

empresas buscam ainda sinergias operacionais que resul-

operational synergies that result in reduction of costs and

tam redução de custos, impostos e aumento de receita. No

taxes and in revenue increase. However, the organizational

entanto, o mecanismo de mudança organizacional imposta

change imposed by a merger and acquisition transaction be-
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RECORD IN FOREIGN
INVESTMENT

A

44

mHM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

notícia não poderia ser mais alvissareira. Em 2011 o ingresso de investimentos estrangeiros na economia bra-

SERGIO WERLANG
Diretor-sócio da Divitia Investimentos
Ex-Diretor do Banco Central
Partner and Officer of Divitia
Investimentos
Former Officer of the Central Bank
of Brazil

T

he news could not be more promising. In 2011, the influx
of foreign investments in the Brazilian economy was near-

sileira atingia a marca recorde de U$S 67 bilhões, dos quais

ing the record of US$67 billion, of which 80% were in equity

80% foram em participação no capital. Esse montante, 38%

investment. This amount, 38% higher than the previous year,

maior do que o do ano anterior, tornou o país o quinto maior

made the country the world’s fifth-largest receiver of funds,

receptor mundial de recursos, com ênfase para os setores de

with emphasis on telecommunications, metallurgy, and the

telecomunicações, metalurgia e extração de petróleo e gás. A

oil and gas extraction sectors. The increased entrance of for-

maior entrada de recursos estrangeiros mais do que compen-

eign funds more than made up for the dent in the Brazilian ex-

sou o rombo nas contas externas brasileiras, que naquele ano

ternal accounts, which had accumulated a deficit of US$52.6

acumularam um déficit de US$ 52,6 bilhões.

billion that year.

São alguns fatores centrais que explicam por que o Brasil

Some factors are key to explaining why Brazil has become

tornou-se tão interessante para o capital externo. Via de re-

so interesting for foreign capital. As a rule, what determines

gra, o que determina o investimento direto é a atratividade do

direct investment is a country’s attractiveness, which in turn

país que, por sua vez, é turbinada por regras de investimento

is fueled by stable investment rules, by GDP growth— in short,

estáveis, pelo crescimento do PIB, enfim, por um ambiente

by an environment conducive to business. And in 2011 Brazil

propício para negócios. E em 2011 o Brasil tinha tudo isso.

had all this.
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O ponto central da condição desfrutada pelo país à época é

The key point of the situation enjoyed by the country at that

Em 2009, já com a crise se desenhando na Europa, o de-

one of the advantages of this type of investment.

que a taxa de juros internacional estava muito baixa, como, aliás,

time was that international interest rates were very low, as they

sempenho da economia foi modesto; porém, por possuir um

In 2009, with the crisis reaching Europe, the economy’s

continua. Segue que o Brasil crescia muito mais do que os ou-

incidentally continue to be. It follows that Brazil grew much

sistema financeiro muito capitalizado e um Banco Central só-

performance was modest; however, because it had a very

tros países, com um PIB recorde de U$S 2,5 trilhões em dólares

more than other countries, with a record US$2.5 trillion GDP in

lido, o Brasil saiu-se relativamente bem. Fomos um exemplo

well-capitalized financial system and a solid Central Bank,

correntes, indicador que tem alta correlação com o Investimento

current dollars, an indicator that has high correlation with For-

para as demais nações emergentes.

Brazil fared relatively well. We were an example for all other

Estrangeiro Direto (IED). E, last but not least, ainda não tinham

eign Direct Investment (FDI). And, last but not least, the invest-

A onda de aporte de recursos externos já vinha em curva

sido alteradas substancialmente as regras de investimento, prin-

ment rules had still not been changed substantially, particularly

ascendente. Em 2010, havia chegado a US$ 48,5 bilhões, que

The inflow of foreign funds was already on an upward curve.

cipalmente na área de infraestrutura, que trabalha com o longo

in the infrastructure sector, which works with long term invest-

também se constituiu em recorde histórico até aquele momen-

In 2010, it had reached US$48.5 billion, which was also a his-

prazo e, por isso, exige maior estabilidade normativa.

ments and, therefore, requires greater regulatory stability.

to. Nesse ano, o crescimento da economia brasileira foi bastan-

torical record at the time. That year, the Brazilian economy’s

emerging nations.

É importante lembrar que, naquele ano, o Banco Central ini-

It is important to remember that, in that year, the Central

te expressivo. Entre os emergentes, o país parecia mais atraen-

growth was quite expressive. Among emerging economies,

ciou a redução dos juros frente ao baixo crescimento nos Estados

Bank began lowering interest rates in view of low growth in

te. Em 2011 especificamente, o ambiente macroeconômico no

it seemed to be the most attractive. In 2011 specifically, the

Unidos e à persistente crise na Europa. Nem mesmo essa queda,

the United States and the persistent crisis in Europe. Not

país era favorável, com a vantagem, em relação aos outros, de

country’s macroeconomic environment was favorable, with the

necessária para manter a atividade econômica, afastou o ingres-

even this adjustment, required to maintain economic activity,

ter estabilidade institucional. É fato que a partir de 2012 hou-

comparative advantage of institutional stability. It is a fact that

so vigoroso de dólares, dado o bom ambiente para negócios.

interfered with the vigorous inflow of dollars, given Brazil’s

ve, no Brasil, algumas alterações nas chamadas regras do jogo

from 2012 on Brazil has seen some changes in the so-called

good business environment.

e uma queda do crescimento para a faixa dos 2%, mas nada

rules of the game and a drop to around 2% growth, but nothing
that cannot ultimately be circumvented with relative ease.

A grande vantagem do Brasil tem sido sua solidez institucional. Diante de outros países emergentes, como a China e a

Brazil’s great advantage has been its institutional sound-

que não possa vir a ser contornado com relativa tranquilidade.

Rússia, não resta dúvida de que a estabilidade das nossas ins-

ness. When compared to other emerging markets such as

Provavelmente vamos continuar crescendo pouco nos pró-

We will probably continue to grow slowly in the coming

tituições, com plena democracia e garantias de liberdades in-

China and Russia, there is no doubt that the stability of our

ximos anos, e a evolução da demografia brasileira não deve

years. The evolution of Brazilian demography will most likely

dividuais, favorece a atração dos grandes investidores, espe-

institutions, with full guarantees of individual freedoms and

ajudar, uma vez que a participação dos velhos na população

not help, considering that the number of elderly in the pop-

cialmente os fundos de pensão internacionais. É claro que, do

democracy, promotes the attraction of major investors, espe-

está aumentando, e os jovens estão demorando mais a entrar

ulation is increasing and young people are taking longer to

ponto de vista da estabilidade das leis e regras, ainda ficamos

cially international pension funds. Of course, from the point

no mercado de trabalho por conta dos estudos – o que pode

enter the labor market due to their studies. This can bring

devendo, se comparados às legislações e marcos regulatórios

of view of stability of laws and regulations, we are still behind

trazer ganhos de produtividade no longo prazo, porém reduz

productivity gains in the long run, but it reduces the supply of

vigentes nos EUA e na Europa, mas ficamos em melhor situa-

when compared to existing legislation and regulatory frame-

a oferta de mão de obra no curto prazo.

manpower in the short term.

ção do que outros países que compõem os chamados BRICS.

works in the USA and Europe, but we are in a better position

Essa combinação de fatores foi antecedida de um tímido

than the other countries that make up the so-called BRICS.

Entre as medidas necessárias para reverter esse quadro,

Among the steps necessary to reverse this situation, we

destaca-se a parte fiscal, que não teve a atenção merecida. Me-

highlight the fiscal component, which was not given the at-

desempenho da economia brasileira. Em 2008, quando veio

This combination of factors was preceded by an unim-

didas que prolonguem a participação dos idosos no mercado de

tention it deserved. Measures to extend the participation of

a crise global, o estoque de investimento estrangeiro direto

pressive performance by the Brazilian economy. In 2008,

trabalho também podem ajudar, amenizando a tendência de-

older people in the labor market can also help mitigate the

no Brasil registrou queda de 20%, redução importante, porém

when the global crisis started, the stock of foreign direct in-

mográfica negativa. Há outros problemas para serem atacados,

negative demographic trend. There are other problems to be

significativamente inferior à ocorrida na carteira de ações

vestment in Brazil registered a 20% fall, an important reduc-

como por exemplo, melhorar as leis de mercado, principalmente

attacked, such as the improvement of market laws, especially

(65%). Essa “fuga” menor em momentos de crise, provavel-

tion, but one significantly lower than that which happened

de investimento de longo prazo. São questões econômicas que,

long-term investment. These are economic issues that, at

mente decorrente de uma menor participação de capital es-

to stock portfolio (65%). This lower “flight” in times of crisis,

pelo menos conceitualmente, são de simples solução. É preciso

least conceptually, could easily be solved. One must only be

peculativo, é uma das vantagens desse tipo de investimento.

probably due to lower participation of speculative capital, is

apenas ter vontade para fazer as tão desejadas reformas.

willing to carry out the desired reforms.
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INÍCIO DA CONCESSÃO DE
AEROPORTOS NO BRASIL
THE BEGINNING OF AIRPORT
CONCESSION IN BRAZIL
Marco Antonio
Bologna
Presidente da TAM S/A
Chief Executive Officer of TAM S/A

O

Brasil demorou para decidir o modelo de desenvolvimento do setor aeroportuário, mas, a despeito de tantas
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I

t took Brazil a long time to decide on an airport sector development model, but despite so many hesitations, it was

hesitações, valeu a pena. As medidas regulatórias de infraes-

worth it. The infrastructure regulatory measures from 2002

trutura, tomadas a partir de 2012, vão se reverter em melho-

onwards will result in substantial improvement of the Brazil-

ria substancial do setor aeroportuário brasileiro. Com ágios

ian airport sector. With goodwill far exceeding expectations

muito acima dos esperados e arrecadação para o Governo Fe-

and revenues to the Federal Government of over R$26 billion,

deral que superou os R$ 26 bilhões, os leilões para as conces-

the bidding process for the concessions of the Guarulhos,

sões dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Brasília, Galeão

Viracopos, Brasilia, Galeão and Confins airports were a re-

e Confins foram um retumbante sucesso.

sounding success.

Não foi, a bem da verdade, o modelo que as empresas aé-

It was not, however, the model that airlines believed to be

reas entendiam ser o mais adequado para a modernização do

best suited for modernizing the sector, considering that they

setor, uma vez que defendiam o de menor tarifa. Mas a de-

preferred the model with lower tariffs. But the decision to

cisão de abrir a concessão onerosa para os aeroportos mais

open the concession process for the most profitable airports,

rentáveis, de forma a gerar recursos para investir nos demais,

in order to generate funds to invest in the others, was prag-

foi pragmática e eficiente. Se bem executada, deverá gerar

matic and efficient. If well executed, it should generate good

bons resultados para o setor aeroportuário nacional.

results for the national airport sector.
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Reconheça-se que, ao longo dos anos, a Infraero, braço

It is important to recognize that, over the years, Infraero

o Fundo não tome destino diferente do que foi proposto, o de

pressure from the concessionaires is worrisome. There are

da União responsável pela gestão e pela administração dos

(the government corporation responsible for the manage-

ser aplicado na aviação civil.

examples around the world of airports that, once under pri-

aeroportos, teve papel importante no desenvolvimento da

ment and administration of airports) had an important role in

Por outro lado, preocupa sobremaneira uma eventual

vate administration, suffered increased costs levied on air-

infraestrutura aeroportuária brasileira. Os investimentos

the development of the Brazilian airport infrastructure. Its in-

pressão dos concessionários para reajustes de tarifas. Há

lines that ended up being passed on to customers. In Brazil,

permitiram a realização das operações em mais de 70 termi-

vestments enabled operations in more than 70 terminals. But

exemplos no mundo todo de aeroportos que, ao passarem

in order to maintain the tariff system in balance, it is expected

nais. Mas, com a escassez de recursos públicos, a autarquia

with the scarcity of public resources, the government com-

para a administração privada, sofreram aumento de custos

that the regulatory agency (National Civil Aviation Agency –

foi perdendo a capacidade de investimento para fazer face ao

pany lost the investment capacity to cope with the substantial

que incidiram sobre as companhias aéreas e acabaram sen-

ANAC) will be strengthened, with autonomy and immunity to

substancial crescimento do transporte aéreo no país.

growth of air transport in the country.

do repassados aos usuários. No Brasil, para manter o siste-

pressures of any kind.

De fato, na última década, a aviação civil brasileira saiu de

In fact, in the last decade, Brazilian civil aviation increased

ma tarifário em equilíbrio, espera-se que o órgão regulador,

The Regional Aviation Development Program (PDAR), re-

uma movimentação de 30 milhões de passageiros para mais

from 30 million to over 100 million passengers. Much of that

a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), seja fortalecido,

cently launched by the government, foresees the construction

de 100 milhões de passageiros transportados. Boa parte des-

exponential growth occurred because of the airlines’ modern-

com autonomia e imune a pressões de qualquer natureza.

of up to 270 airports in cities of average air-traffic density,

se crescimento exponencial ocorreu por conta da moderniza-

ization, which have long invested in management, fleet and

O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional

initially scheduled for airports in the northern and central-

ção das companhias aéreas, que muito investiram em gestão,

equipment. The growth of the economy, with credit expansion

(PDAR), lançado recentemente pelo Governo, prevê a constru-

western regions. Although well-intentioned, this is unrealis-

frota e equipamentos. O crescimento da economia, com am-

and increase in per-capita income, allowed the adoption of a

ção de até 270 aeroportos em cidades de média densidade de

tic – if only because FNAC’s resources were not deployed in

pliação do crédito e melhoria da renda, permitiu a adoção de

new pricing dynamic. However, infrastructure did not follow

tráfego aéreo, incialmente programado para os terminais das

2013 or 2014. If a more modest goal, to build 50 new regional

uma nova dinâmica de preços. No entanto, a infraestrutura

this growth.

regiões Norte e Centro-Oeste. Pode ser bem-intencionado, mas

airports, were accomplished, we would have doubled our ca-

At the end of 2012, the choice was made for the conces-

pouco realista, a começar pelo fato de que não houve, ao lon-

pacity, which itself would be a major breakthrough.

No final de 2012 bateu-se, enfim, o martelo pelo regime

sion regime, which consists in choosing the concessionaire

go de 2013 e 2014, nenhuma aplicabilidade dos recursos do

The incentives package for regional aviation, to take ef-

de concessão onerosa, que consiste em escolher o conces-

that offers the largest payment, with a term of 20 to 30 years,

FNAC. Se uma meta mais modesta, de construção de 50 novos

fect in 2015, may sink in a sea of political bureaucracy, since

sionário pelo critério predominante de pagamento da maior

as the main criteria. In the model adopted, Infraero got 49%

terminais regionais, fosse cumprida, estaríamos dobrando a

it depends on budgetary appropriations and ruling by decree.

outorga, com prazo de 20 a 30 anos. No modelo adotado, a

participation in each consortium, so that, with the dividends,

capacidade instalada, o que já seria um grande avanço.

The plan determines that the government will purchase up

Infraero ficou com 49% de participação em cada consórcio,

it would finance its own consolidation and also allocate re-

de forma que, com os dividendos, possa financiar o próprio

sources for improvements of smaller airports.

não acompanhou esse crescimento.

O pacote de incentivos à aviação regional, a vigorar a par-

to 50% of the seats on regional flights in airports with up to

tir de 2015, pode naufragar na burocracia política, uma vez

800,000 passengers a year, in addition to the exemption of

The National Fund for Civil Aviation (FNAC) was created,

que depende de dotação orçamentária e regulamentação por

airport tariffs such as boarding, landing, permanence or navi-

its resources intended for the development of the civil avia-

decreto. O plano prevê que o Governo comprará até 50% dos

gation fees. The goal is to lower the price of tickets.

Foi criado o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), cujos

tion sector. The Federal Program of Aid to Airports (PROFAA),

assentos de voos regionais em aeroportos com movimentação

The incentives package is well-intentioned but unneces-

recursos são destinados ao desenvolvimento do setor de avia-

which aims to invest in construction, renovation and re-

de até 800 mil passageiros por ano, além da isenção de tarifas

sary, and it should be used to lower airport costs, not to sub-

ção civil. Está ainda inserido no âmbito do FNAC o Programa

equipment of the airports of regional and state interests, is

aeroportuárias, como taxas de embarque, pouso, permanência

sidize rates. This is not sustainable in the long run. Airlines

Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA), que tem por fina-

included within FNAC’s framework. Last year, FNAC grossed

ou navegação. O objetivo é baratear o preço das passagens.

will not feel safe in planning investments, usually made in a

lidade aplicar recursos em construção, reforma e reaparelha-

R$2.7 billion. It is expected that the Fund will not be diverted

mento dos aeroportos de interesses regional e estadual. No

from its original purpose, which is to invest in civil aviation.

saneamento e, ainda, destinar recursos para melhorias em
aeroportos menores.

ano passado, o FNAC arrecadou R$ 2,7 bilhões. Espera-se que

50

mHM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

On the other hand, a possible tariff adjustment due to

O pacote de incentivos tem boa intenção, mas é desnecessá-

10-year timeline, based on subsidies that may end overnight.

rio e deveria ser utilizado para reduzir os custos aeroportuários,

That said, air traffic does have the ability to generate prof-

e não para subsidiar tarifas. E, no longo prazo, não se sustenta.

its. Today, air travel is no longer exclusive to the elite and it
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As empresas aéreas não se sentirão seguras em planejar investi-

has become a transportation method accessible to the ma-

mentos, feitos normalmente em um horizonte de dez anos, base-

jority of the population. The leased airports are proof – and

ados em subsídios que, de uma hora para outra, podem acabar.

will continue to be proof – that investment in infrastructure

Ora, o tráfego aéreo tem capacidade de gerar rentabilida-

Airports concession, raised volume and goodwill

results in a service of international quality.

de. Hoje a passagem aérea deixou de ser exclusiva da elite e

There will be more advances in the civil aviation sector

se tornou transporte coletivo acessível à maioria da popula-

as long as Infraero’s resources are used to foster the growth

ção. Os aeroportos concessionados comprovam – e vão com-

of regional aviation, as predicted. With that, we will have a

provar mais ainda – que, com investimento em infraestrutura,

new airport reality, with airports in cities with over 300,000

o serviço ganha qualidade internacional.

inhabitants, as is the case in the United States, a country that

Haverá mais avanços no setor aéreo civil, basta para isso

carries 750 million passengers a year in a population of 320

que os recursos da Infraero sejam utilizados no incremento da

million people. Today in Brazil, to a little over 200 million in-

aviação regional, como previsto. Com isso, teremos uma nova

habitants, we have 100 million passengers flying.

realidade aeroportuária, com aeroportos em cidades com de

The civil aviation sector today is made up of healthy com-

mais de 300 mil habitantes, como ocorre nos Estados Unidos,

panies, with new fleets with an average age of seven years.

país que transporta 750 milhões de passageiros anuais para

Our aviation is efficient, companies are well capitalized, have

uma população de 320 milhões de habitantes. Hoje no Brasil,

high level of governance, and a few have shares traded in

para pouco mais de 200 milhões de habitantes, temos 100 mi-

stock exchanges. If the regulatory body has a firm grasp of

lhões de passageiros voando.

timing for execution, the investments will flow. Currently, no

O setor da aviação civil hoje é integrado por companhias

Aeroportos concessionados, volume arrecadado e ágio

Aeroporto	Consórcio
Aiport	consortium

(R$) bilhões	Data do leilão	Prazo de concessão (anos)	Ágio (%)
billion (R$)
the auction date	
the concession period (years)	goodwill (%)

Viracopos/	Aeroportos
3,82
Campinas/SP	Brasil
			

6 de fevereiro de 2012
February 6th, 2012

30

159,75

6 de fevereiro de 2012
16,21
Guarulhos/SP	Invepar/ACSA	
February 6th, 2012
			

20

373,51

6 de fevereiro de 2012
Brasília/DF
InfraAmérica
4,51
February 6th, 2012
			

25

673,39

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Source: National Civil Aviation Agency (ANAC)

company is dependent on the public sector.

saudáveis, com frotas novas, de idade média de sete anos.

The sector has quality, resources, expertise and knows

Nossa aviação é eficiente, as empresas são capitalizadas, têm

what must be done. It does not need subsidy, but only costs

alto nível de governança e algumas com ações negociadas em

compatible to the airport structure.

Bolsas. Basta que o órgão regulador tenha firmeza no timing
de execução que os investimentos fluirão. Atualmente, nenhuma companhia é dependente do setor público.
O setor tem qualidade, recursos, competência e sabe o
que deve ser feito. Não precisa de subsídio, apenas de custos
compatíveis na estrutura aeroportuária.
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agronegócio exporta
US$ 100 biLHÕES
AGRIBUSINESS EXPORTS
US$ 100 BILLION
francisco turra
Presidente da ABPA (Associação
Brasileira de Proteína Animal)
Ex-Ministro da Agricultura
President of ABPA (Brazilian
Association of Animal Protein)
Former Minister of Agriculture

P
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oucas vezes na História, não importa a época, a atividade
de um segmento econômico de uma nação teve um cres-

F

ew times in history, no matter the season, has the activity
of a nation’s economic sector had such an exponential

cimento tão exponencial como o exibido pelo agronegócio

growth as that displayed by the Brazilian agribusiness in the

brasileiro nos dez anos a partir de 2004.

ten years since 2004.

Essa expansão resultou em um importante marco em

This expansion resulted in an important milestone in

2013, quando as exportações do agronegócio chegaram ao

2013, when agribusiness exports reached a record volume

volume recorde de US$ 100 bilhões – crescimento superior a

of US$100 billion – growth in excess of 150% over one de-

150% em uma década.

cade.

As exportações do agronegócio nacional em 2013 resul-

National agribusiness exports in 2013 resulted in a bal-

taram em um saldo de quase US$ 83 bilhões, contra US$ 2,5

ance of almost US$83 billion, against US$2.5 billion as the

bilhões do resultado total da balança comercial brasileira.

total result of the Brazilian trade balance. The social impact,

O impacto social, porém, deve ser considerado como tão ou

however, should be regarded as equally or more important for

mais importante, por representar a principal atividade de mi-

representing the main activity of thousands of Brazilian mu-

lhares de municípios brasileiros. Considero relevante analisar

nicipalities. I think it is essential to analyze the steps that led

os passos que levaram a esse desempenho, consolidando o

to this performance, which consolidated Brazil as a signifi-

Brasil como um grande fornecedor mundial de alimentos.

cant global supplier of food.
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Em 1998, como ministro da Agricultura, participei da ses-

In 1998, as Minister of Agriculture, I attended the general

condições não só à produção, mas também ao escoamento da

opportunity not only to production but also to the post-har-

são geral da OIE, hoje Organização Mundial de Saúde Animal,

session of the OIE, currently the World Organization for Ani-

safra, evitando as perdas que tanto afligiam produtores agrí-

vest supply chain, avoiding losses that plagued both agricul-

que tomou a decisão de considerar como livres de aftosa os

mal Health, which made the decision to consider the States

colas e o governo.

tural producers and the government.

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi a primeira

of Rio Grande do Sul and Santa Catarina as free of foot-and-

Outro impulso foi a criação, em 1998, pelo Ministério da

Another advancement was the creation by the Ministry of

vez que a Organização tomou tal atitude em relação a unida-

mouth disease. It was the first time that the OIE had taken

Agricultura, do Programa de Modernização da Frota de Tra-

Agriculture, in 1998, of the Modernization Program for the

des de uma mesma federação – até então, a simples ocorrên-

that measure in relation to units of the same federation – un-

tores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras,

Fleet of Agricultural Tractors and Associated Implements and

cia de um caso de aftosa vedava a todo um país o acesso ao

til then, the mere occurrence of one case of foot-and-mouth

o Moderfrota.

Harvesters (“Programa de Modernização da Frota de Tratores

mercado internacional.

disease barred the entire country from accessing the interna-

Ato imediato, o Brasil assinou acordos sanitários com

tional market.

nada mais, nada menos do que 60 países, abrindo grandes

Immediately after, Brazil signed health agreements with

mercados brasileiros para nossa carne bovina, além de pos-

no fewer than 60 countries, opening major markets for Bra-

teriormente contribuir para nossas exportações de carne

zilian beef, and subsequently contributing to our exports of

suína.

pork.

Contando com recursos do BNDES e condições acessíveis
para os agricultores, o Moderfrota proporcionou uma verdadeira revolução na indústria de máquinas e permitiu enormes
avanços do Brasil agrícola.
Até então, os tratores utilizados em nossas lavouras tinham 20 anos de uso em média, e as colheitadeiras, 22 anos.

Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras”), the
so-called “Moderfrota”.
Counting with BNDES resources and conditions accessible to farmers, Moderfrota provided a true revolution in the
machine industry and allowed tremendous advances for agricultural Brazil.

Na época, o Brasil já possuía o maior rebanho bovino co-

At the time, Brazil had the largest stock of commercial

A renovação da frota aumentou a produtividade, diminuiu

Until then, the tractors used in our crops had, on aver-

mercial do mundo, mas exportava apenas 500 mil toneladas

cattle in the world, but exported only 500 thousand tons per

perdas e gerou resultados, como recordes constantes na sa-

age, 20 years of use and the harvesters, 22. Fleet renewal

anuais. Dez anos depois, em 2008, assumia a liderança mun-

year. Ten years later, in 2008, Brazil took the global lead, with

fra de grãos, acima de 100 milhões de toneladas, já a partir

increased productivity, decreased losses, and generated re-

dial, com vendas de US$ 5,4 bilhões no mercado internacio-

sales of US$5.4 billion in the international market. Today, to-

de 2001.

sults, such as constant records in the harvest of grains, above

nal. Hoje as exportações totais de carnes, com aves e suínos,

tal exports of meat, including poultry and pork, total more

somam mais de US$ 16 bilhões.

than US$16 billion.

Não podemos nos esquecer, também, da importância da

100 million tons from as early as 2001.

profissionalização das ações de nossos produtores no que diz

We also cannot forget the importance of our producers’

Outra iniciativa importante, que literalmente rendeu ex-

Another important initiative, which literally yielded ex-

respeito ao mercado internacional, com o apoio da Agência

professionalization with regard to the international market,

celentes frutos para o agronegócio nacional, foi o Zoneamen-

cellent fruits for national agribusiness, was the Agricultural

Brasileira de Promoção de Investimentos e Exportações (Apex

with the support of the Brazilian Trade and Investment Pro-

to Agrícola de Risco Climático. Começou a ser adotado em

Zoning of Climatic Risk. It was initially adopted in 1996, al-

Brasil). Quando presidi a Associação Brasileira dos Exporta-

motion Agency (Apex Brazil). When I chaired the Brazilian

1996, permitindo aos agricultores identificar a melhor época

lowing farmers to identify the best time for planting crops in

dores de Frangos (Abef) e depois a União Brasileira de Avicul-

Chicken Producers and Exporters Association (Abef) and af-

de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos.

different types of soil and cycles. At the beginning this was

tura (Ubabef), fui testemunha da importância dessa parceria

ter that the Brazilian Poultry Association (Ubabef), I was wit-

Mas no início se restringia ao trigo, enquanto nos anos se-

restricted to wheat, while in the following years it was ex-

para o enorme incremento das exportações brasileiras de

ness to the importance of this partnership for Brazil’s huge in-

guintes foi ampliado para outras culturas.

panded to other crops.

carne de frango. O Brasil é o maior exportador dessa proteína

crease in chicken-meat exports. Brazil is the largest exporter

Como resultado do maior uso do Zoneamento, o Brasil

As a result of the increased use of zoning, Brazil discov-

animal, e está presente em quase 160 mercados – uma tra-

of this animal protein and is present in nearly 160 markets – a

descobriu sua vocação em culturas hoje de enorme importân-

ered its vocation for crops now recognized as hugely impor-

jetória na qual foi importantíssima, por exemplo, a presença

trajectory for which the sector’s consistent presence at inter-

cia, como a soja – cuja liderança disputa com Estados Unidos

tant, such as soybean (the market dominance of which is dis-

constante do setor em feiras internacionais.

national fairs, for example, was very important.

e Argentina –, o milho e até o algodão.

puted with United States and Argentina), corn and cotton.

Nesses meus tempos de verdadeiro “caixeiro viajante”,

In my time as a true “traveling salesman”, by the way, I vis-

O Zoneamento Agroclimático deu grande impulso na pro-

Agro-climatic Zoning gave a big boost to the Brazilian

aliás, visitei mais de 80 países de todos os continentes, em

ited more than 80 countries from all continents in search of

dução brasileira de grãos. Mas faltava também dar ainda mais

grain production. But it was also necessary to give even more

busca de novos mercados para nossa carne de frango ou de

new markets for our beef and chicken or expansion of those
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ampliação daqueles que já eram clientes. E sempre foi nítido

that were already clients – and the interest of my interlocutors

o interesse de meus interlocutores com o futuro do agronegó-

in the future of agribusiness in Brazil has always been clear.

cio no Brasil.
Não perguntavam sobre o pré-sal ou nossa capacidade de
exportação de automóveis, por exemplo; mas sim sobre o futuro de nossa pecuária e de nossa lavoura.

They did not ask about the pre-salt layer or our ability to

agribusiness exports: 2004-2013

export automobiles, for example, but rather about the future
of our livestock and our crop.
It is only natural that the world’s attention is focused on

Nada mais natural que os olhos do mundo estejam voltados

the Brazilian agribusiness. We are consolidating ourselves as

para o agronegócio brasileiro. Estamos nos consolidando como

a country of enormous importance in the global food supply.

um país de enorme destaque no fornecimento mundial de ali-

A vocation of which we should be very proud.

mentos. Uma vocação da qual muito devemos nos orgulhar.

exporta ões do agronegócio: 2004 a 2013

ano
year

us$ bilhões
US$ billion

2004

39,035

2005

43,623

2006

49,471

2007

58,431

2008

71,837

2009

64,786

2010

76,442

2011

94,968

2012

95,814

2013

99,968

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Source: Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
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