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OS MECANISMOS DE CAPTACãO NO MERCADO INTERNACIONAL - UMA
ABORDAGEM ATUAL

RESUMO

A viabiliza~áo de recursos para investimentos no pais tem

duas fontes básicas de busca : internas e externas.

o desenvolvimento brasileiro~ a partir da ProclamaGáo da

Independência~ foi sustentado pela captaGáo externa~ na

medida em que a poupanGa interna náo aportava a massa

critica de recursos necessários ao patamar e velocidade de

crescimento almejados.

A rela~áo com o mercado externo atravessou momentos de crise

e de euforia, a maior parte dos quais fruto das flutuaG5es

dos pre~os internacionais do café.

Os anos do milagre trouxeram um forte fluxo de capitais que

permitiu equipar a indÚstria, aumentando sua complexidade e

diversifica~áo, porém dentro de uma ótica de dependência

energética.

A crise do petróleo de 1973~ deixou clara a fragilidade do

modelo de desenvolvimento adotado~ porém a situaGáo p8de ser

contornada até 1982. Com a quebra do México e as
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automáticas analogIas em rela~áo aos demaIS devedores, o

risco de se investir no Brasil aumentou sobremaneira e

afastou as linhas de crédito do pais. Em 1987, foi atingido

o ponto mais dramático nas rela~ões entre o Brasil e a

comunidade financeira internacional, que culminou com a

moratória externa do pais.

A partir da deteriora~ào da posi~ào brasileira enquanto

devedor internac í onaL, e o I'-ef1e:·:o desta a n i vel interno,

com a redu~ào da entrada direta de capitais via

investimentos de risco e das linhas de curto-prazo para

comércio exterior, as empresas foram obrigadas a

red imens ionar o montante e o "t imm í nç " de seus

investimentos. O mercado interno nào gerava poupan~a

suficiente para os investimentos previstos, e o fluxo de

poupan~a externa havia sido estancado.

Com os primeiros passos do México rumo ao retorn6 à uma

rela~ào consistente com a comunidade financeira

internacional, via acordos com o FMI e ajustamento interno,

as empresas passaram a vislumbrar a possibilidade de

angariar fundos no setor externo, sem a intermedia~ào do

.;;;toverno.

)uma análise de custo do capital comprova que o custo de

tomar recursos no exterior é bastante mais baixo do que a

capta~ào no mercado local. Com isto, várias empresas



rasileiras partiram rumo a exploraijào do mercado americano

e europeu de títUlos~

.As principais modalidades de captaijAo sAo descritas, e

exemplos reais de empresas brasileiras sAo analisados, de

modo a deixar bastante claro ao dirigente financeiro

brasileiro as oportunidades e riscos inerentes ao

f inanc iamento externo/.
f

SAo abordados: "Commercial F'apers", "Notes/ Eurobônus",

Securitizaijelo, no que se r-"eferea "liabilities" (passivo) e

ADR no que se refere a "equity" (aumento de capital).

o objetivo básico deste trabalho é aparelhar o dirigente

financeiro com as mais modernas ferramentas financeiras,

permitindo a ele analisar e obter o volume de recursos

necessários para seus investimentos a taxa de juros mais

baixa possível, reduzindo assim o custo do ca ital de sua

empresa. O reflexo final poderá ser visto no mercado------
interno, na medida em que for transferida ao consumidor

final a economia obtida por esta operaijAo.
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INTRODUCAO ~~

Desde a crise da divida externa latino-americano~ iniciada

em 1982 com a inadimplência do México~ seguida pela

moratória Argentina e~ finalmente~ pela moratória brasileir~

paises em desenvolvimento.

A tabela 1 (1)~ retrata bem esta situa~ào: entre 1982 e 1988

nào ocorreu nenhum lan~amento de papel brasileiro; em 1988 e

1989 ocorreram apenas coloca~ôes da Varig~ garantidas por

bens no exterior.

A ~ltima grande opera~ào da Petrobrás foi em 1979, quando

foram captados US$ 70.1 milhões. Assim como ela~ outras

';:Irandesempresas bras ile iras~ integradas ao comérc io

exterior~ tiveram que se limitar às linhas de crédito de

curto-prazo dos Bancos Comerciais no âmbito dos Projetos

3 e -4 (2).

Este quadro come~a a reverter-se a partir de 1989 com o

programa de estabiliza~ào mexicano~ lastreado em acordos com

(1) Ver Tabela 1 no final do Capitulo.
(2) Os projetos 3 e -4 sào as denomina~ôes as linhas de

financiamento do comércio exterior. 3 para exporta~ões e
4 para importa~ões.
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o FMI. Com base na nova perspectiva do pais, as empresas

mexicanas lan~aram-se ao mercado buscando de conquistar o

apoio dos Bancos internacionais e, portanto, financiamentos

externos (3).

Hoje a performance econ8mica mexicana está sendo premiada.

As empresas que planejam lan~ar titulos no mercado

internacional beneficiam-se da redu~Ao das taxas de juros,

fruto desta boa perfomance.

~Na medida em que a Argentina e o Brasil propuseram-se a

implantar as medidas econSmicas corretivas, seguindo os

passos mexicanos, as portas do mercado internacional

abriram-se. Argentinos e brasileiros habilitaram-se à

créditos equivalentes aos obtidos pelo México.

~No caso brasileiro, importantes empresas privadas e estatais

como Petrobrás, Telebrás, Companhia Vale do Rio Doce, Grupo

Odebrecht, Varig, Aracruz, BNDES e outras, durante o ano de

1991, captaram, apenas em titulas US$ 1.5 bilhAo, um valor

maior do que o obtido nos 15 anos anteriores somados.

,A realidade do mercado hoje é esta. Cabe, portanto, ao

Dirigente Financeiro brasileiro conhecer profundamente os

caminhos a serem percorridos, os custos e as melhores formas

(3) Este período está melhor detalhado no capitulo 3 - Os
Caminhos do Retorno aos Mercados Financeiros
Internacionais.
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de recursos para novos investimentos ou para re.pos}c;:áode

ca~ital de gjro.

~para dinamizar a obtenc;:áodestes recursos que, complementam

a poupanc;:ainterna~ viabilizando a retomado do crescimento e

o afastamento do atraso tecnológico~ é preciso divulgar

melhor os mecanismos de captac;:áoe todo o "know-how" da

operac;:áo~hoje guardado na cabec;:ade poucos executivos

financeiros.

, A base para a decisáo quanto ao melhor balanceamento da

estrutura de capital, é a comparac;:áodos custos das

diferentes alternativas possíveis. Um executivo financeiro

tem hoje a sua disposic;:áodiversas formas de captac;:áo:

títul os e emprést imos no mercado local (deb·entures,

empréstimos. de médio prazo~ etc.); emissáo de ac;:õesno

mercado nacional; títulos no mercado internacional

(Commercial Papers, Eurobonds~ etc.); e títulos

representativos de ac;:ões~como ADR e IDR.

As opc;:5esdo mercado nacional já foram muito bem estudadas e

todos os custos e mecanismos estáo à disposic;:áode qualquer

prof issional da Área de Financ;:as.rJá o mercado e:-:ternoainda

náo está profundamente explorado, mesmo porque a sua

reativac;:áoocorreu em julho de 1991, quando foi lanc;:adoo

primeiro papel da Petrobrás~ em 12 anos~
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o objetivo desta monografia é o de trazer mais elementos, os

quais permitam a um executivo financeiro aprofundar a

análise e definir qual a melhor forma de capta~ào para o seu

caso particular.

Para atingir tal propósito, farei a seguinte divisào

temática:

Capitulo 1 - Conceitua~ào Teórica Básica - Neste capitulo

sào detalhados os rpincipais conceitos de risco e de custo

do capital, duas ferramentas importantissimas para o

desempenho do executivo financeiro;

Capitulo 2 A Evolu~ào da Divida Externa Brasileira -

Indicando as origens da crise atual;

Capitulo 3 - Os Caminhos do Retorno aos Mercados Financeiros

Internaçionais - Onde sào relatadas as experiências mexicana

e brasileira, no sentido de reconquistar a confian~a da

comunidade financeira internacional;

Capitulo 4 - Alternativas de Capta~ào - Principais mercados

para os papéis brasileiros e suas principais,

caracteristicas;

Capitulo 5 a 8 - Exposi~ào dos principais produtos de

"Commercial Papers", "Bônus e Notes",

Securitiza~ào, AD,R e IDR - Caracteristicas e

operacionaliza~ào

Capitulo 9 - Conclusões e Considera~5es Finais

Capitulo 10 - Bibliografia



BONUS 00 BPJ&1L NO~ADO DE CAPITMS
(1972-1991)

1972
UBIlCl 26-Mar-72 29.9 12 2 8.00, 99.50
UBIlCl 27-~1r72 31.2 15 3 6.'15/ 99.00

REPUBIlCA 14-Dec-72 35.0 15 8.25 9~.50
'D1rAL 1972 96.1

1973
REPUBUCl 31--4l!t-07 35.1 12 5 8.25/ 99.00

MAL 1973 35.7
1974

REPUBUCA 15-~74 25.0 10 2 10.'15 98.50
roTAL 1974 25.0

1976
15-Jan-76 27.3 8 2 9.00 99.25
15-Msy-76 50.0 10 10.00, 100.00
10-~1r76 40.3 10 3 8.'15 99.25
29-~1r76 34.2 10 5 9.00, 99.00
01-Dec-76 41.9 10 5 8.50/ 99.75
17-Dec-76 75.0 '1 9.25 99.00

268.'1
19'17

01-Feb-77 41.'1 5 8.50 99.50
14-Mar--77 41.8 10 8.50 100.00
05-Ysy-77 63.5 '1 '1.'15 100.00
13-1un-77 50.0 '1 9.25 99.00
27-1ul-77 85.0 5 9.00 100.00
17-Allg-77 64.'1 10 5 7.00 100.00
31-Aug-77 37.5 18 3 8.10 100.00
07-~p-77 50.0 5 9.00, 100.00
03-~t-77 65.5 7 7.00 99.25
07-Nov-77 22.3 7 7.00 96.00
07-Nov-77 65.5 10 4 7.00 99.50
11-Nov-77 83.0 10 5 7.00' 99.45

670.5
1978

19-1an-78 94.7 7 6.75 100.00
22-Feb-78 98.2 8 7.80 100.00
13-Yar-78 26.7 12 4.75, 99.00
22-Yar-78 74.1 8 6.75 100.00
28-Msr-78 «.8 12 6 7.80, 100.00
13-Apr-78 72.2 8 6.75, 100.00
17-May-78 72.3 10 5 6.50 99.30
22-Yay-78 33.6 5 7.50 99.50
29-Jun-78 148.3 10 5 6.50 99.45
21-Aug-78 47.0 10 5.00, 100.50 -
12-~1r78 51.4- 10 5 7.00 100.00
09~t-78 37.1 12 8.25 100.25



OONUS00 BRASILNOMmCAOO DECAPITAIS
(1972-1991)

~À
02-Nov-78 57.5 10 I 4.25/ 99.50

UBIICA 14-Dec-78 80.6 8 7.25 100.00
~1978 938.5

1979
lt.\S 08-Feb-79 54.-.0 8 7.00, 99.00

UBLICA 09-Feb-79 148.8 10 5 7.00 99.70
(E) 20-Feb-79 36.5 12 8.13 99.50

E/FPN 07-Jun-79 50.0 10 llBOR+O.25% 100.00
nA l1-Jul.-"19 82.4.- 8 8.00 100.25

05-1ul.-79 45.9 10 5.00 99.00
21-Àllg-"19 45.0 10 5 8.80 100.00
27-~p-79 "10.1 10 5 8.00 100.00
17~t-79 126.5 10 8.10, 99.75
20-Dec-79 72.8 10 8.50 100.00

732.0
1980

28-Jm-80 85.1 8 99.50
09-Jun-B0 84.-.8 8 99.50
l1-Jun-80 92.7 10 5 99.95
09-~p-80 56.9 8 100.00

819.5 8 100.25
1981

21-Apr-81 46.4 10 99.50
09-~p-81 18.9 10 100.00

60.8
1982

Feb-82 Y10,000.0 10 NA NA.
~t-82 • 5,000.0 10 NA NA

V15,OOO.0
1988

Dec-88 125.0 12 NA NA NA
125.0

1989
~p-89 150.0 15 NA NA NA

150.0
1990

Feb-90 85.0 15 NA NA 100.00
85.0

1991
02-Aug-91 250.0 2 10.00, 94.-.05
06-~p-91 50.0 2 6.98 86.25
10-~p-91 25.0 5 6.00 84.-.62
10-~p-91 :30.0 5 6.00 84.-.62
12-~p-91 200.0 5 10.00 91.77
04.-~t-91 50.0 2 U9)R+1.00% 89.00
04.-~t-91 :31.0 2 UBOR+1.00% 89.00
15~t-91 200.0 :3 10.00 96.4:0



BONUS 00 BRASIL NO MERCAOO DE CAPlTAIS
(1972-1991)

I 16~t-91
16-lEt-91
07-Nov-91
2B-Nov-91
06-Dec-91
11-Dec-91
12-Dec-91

RIPÁSA
BRADES»
'lUEERAS

MAL 1991

LOOENDA

(1) VM.OR EM IENE 00 JAP.AD
(2) COlJXlÁCADPPlVADA NOS EUA OU UPAD
(3) NA;; NA{) DISPONI\'''EI.

200.0
61.0

250.0
50.0
40.0
50.0

100.0
1 587.0

5
3
1
2
2
2
2

10.00,
12.00,
10.00
11.00;
12.00,
12.00,.
12.00

95.83
95.58
99.50
98.40
96.50
96.50
99.50
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CAPíTULO 1 - CONCEITOS TEóRICOS FUNDAMENTAIS

a. CONCEITUACAO DE RISCO

1. Importância do Risco para a Empresa

~A análise do risco é um dos conceitos mais importantes

que um administrador financeiro deve ter em mente quando

estiver diante da possibilidade de emitir um titulo

representante de divida. Esta importância decorre da

rela~ào que um investidor fará ao analisar algum

investimento~ qual seja: dado um risco, deve haver um

retorno adequado para viabilizar a aplica~ào.

~Portanto, a percep~ào de risco captada por um investidor

é um ind.icador da precifica~ào a ser dada a um titulo.

Conhecer o perfil de risco da empresa e a expectativa do

p~blico-alvo sào pontos- chave para o sucesso de uma

emissào.

2. Defini~ào Geral de Risco

o risco, segundo a versào dicionarizada de Downes e

Goodman (1), pode ser definido como a probabilidade

(1) Downes, John e Goodman, Jordan Elliot - Dictionary of
Finance and Investment Terms - Third Edition - 1991.
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mensurável Je perda ou nào ganho de um determinado valor.

o risco portanto se difere da incerteza, já que o

primeiro é mensurável e o segundo nAo.

~ A mensurac;Ao do r isca pode ser obt ida a part.ir da' anál ise

da dispersA0 da distribuic;Ao de probabilidades dos

possíveis retornos, ou seja, a possibilidade dos

retornos reais diferirem daqueles esperados. Verifica-se

que quant.o mais variável for o retorno de um investimento

em relac;Ao ao seu retorno esperado, tanto maior será seu

r isca.

Francis (2) divide o risco total em duas grandes

classificac;ões:

o Risco Sistemático tem origem naS flutuac;ôesque

afetam o mercado como um todo. ~ a parcela do risco

total que afeta simultaneamente' todos os titulas

negociáveis e decorre de mudanc;as no ambiente

econ6mico, político e sociológico; e

o Risco NAo Sistemático é aquele característico de um

determinado investimento e esta associado às

particularidades de uma empresa.

(2) Francis, Jack Clark - Investments Analysis and
Management 3th edition - Mc Graw Hill - 1986
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3. Principais Fontes de Risco Sistemático

~Risco de Mercado - ~ a probabilidade de perda devido a

flutua~áo de mercado. As oscila~6es nos mercados

bursáteis sáo exemplos claros do risco de mercado, quando

a varia~áo das cota~ôes da maioria das a~ôes apontam para

uma mesma dire~áo, oferecendo poucas possibilidades de

prote~áo ao investidor. Uma situa~áo real que

exemplificou o risco de mercado foi a queda da Bolsa de

New York em outubro de 1989, quando, em um dia, a maior

parte das a~ôes caíram de pre~o, sendo que algumas

chegaram a perder metade de seu valor.

~Risco da Taxa de Juros - ~ a varia~áo nos retornos

causada pela altera~áo no nível das taxas de juros no

mercado .(3) • Estes movimentos nas taxas de juros

oferecem oportunidades de ganho para aplica~ôes em renda

fixa ou em renda variável, conforme o sentido da mudan~a

das taxas. Auxiliam o titular de uma aplica~áo em renda
fixa, quando o mercado aponta para queda nas taxas, porém

prejudicam o portador de um título de renda variável, o

qual terá uma menor remunera~áo em sua próxima

repactua~áo, gerando um retorno futuro inferior ao

esperado. Em contrapartida, em momentos de aumento no

(3) Van Horne, James C. - The Functions and Analysis of
Capital Market Rates - Prentice Hall - 1977
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patamar de taxa de juros, o portador de titulos de renda

variável é beneficiado.

Risco Inflacionário ou do Poder de Compra (4) - ~ o risco

da varia~ào do poder de compra, de poupan~a ou riqueza

investida devido à infla~ào. Este risco é variável sendo

que as aplica~ôes de baixa rentabilidade sào mais

vulneráveis. Pode ser resumido como o risco do ganho-

real, ou seja o risco do ganho nominal de uma aplica~ào

ser inferior à infla~ào deste periodo, o que representará

a corrosào do capital aplicado.

Risco Politico - ~ o risco associado à possibilidade de

redu~ào do fluxo futuro de rendimentos por conta de

atitudes hostis por parte do governo do pais em que é

feito um. investimento. (5)

(4) Van Horne, James C. - Financial Management and Policy -
6th edition - Prentice Hall - 1977

(5) O'Connor, Dennis J. e Bueso Alberto T. - International
Dimensions of Financial Management - Macmilam Publishing
- 1990. Este tema é melhor explorado no capitulo 3 - Os
Caminhos de Retorno aos Mercados Financeiros
Internacionais.

(6) Van Horne, James C. - The Functions and Analysis of
Capital Market Rates - Prentice Hall - 1977



21

4. P~incipais Fontes de Risco N~o Sistemático

R isco F inaric e iro - É o r- isco da fal ta de pao;tamento~ isto

é, a possibilidade da emp~esa vi~ a to~na~-se insolvente

(6) • É mais ~ecentemente conhecido po~ risco de

performance e tem como causas principais : eleva~Ao do

nível de endividamento acima da est~utura ótima de

capital; o;treves;falta de liquidez; obsolescência do

p~oduto, entre outros.

Risco da Administra~Ao - Decorre da incapacidade

administ~ativa do corpo gerencial de uma ~mpresa.

Risco do Setor - É o risco que afeta um o;trupode empresas

de um mesmo seo;tmento,por conta de problemas normalmente

lio;tadosà obsolescência do p~oduto~ ao esgotamento das

fontes de matéria prima, ou às altera~5es nos hábitos de

consumo.

5. Formas de Reduzir-se o Risco

~Pa~a reduz ir o risco dito nAo-s istemát í co , Francis (7)

indica a diversifica~áo. É o conceito de "náo colocar

todos os ovos na mesma cesta". Assim, trabalhando com uma

(7) Francis, Jack Clark - Investments Analysis and
Manao;tement3th edition - Mc G~aw Hill - 1986
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l~a~tei~a dive~sificada, a possibilidade de oco~~e~ pe~das

impo~tantes po~ conta de queb~a de uma emp~esa ~eduz-se

significativamente. O ~isco ~emanescente é o ~isco

sistemático.

)'Mas, pa~a ~eduzi~ o ~isco sistemático, que afeta o

me~cado como um todo, a simples dive~sifica~Ao da

ca~tei~a nAo é suficiente.

A fo~ma de dive~sifica~Ao deste tipo de ~isco vai

desemboca~ no desenvolvimento da teo~ia do CAPM - Capital

Asset P~icing Model, cujo detalhamento foge ao escopo da

p~esente disse~ta~áo. Pa~a maio~es detalhes consulta~

F~ancis, Jack Clark - Investments Analysis and Management

- 3th editon - Mc G~aw Hill; Mo~aes Jr., Jo~ge Quei~oz

Ma~ket Pe~fomance of Sào Paulo Stock Exchange - s.d.

Michigan, State Unive~sity - 1981 e Pugina, Wladimi~

Ant8nio - Analysis of Rates of Return and Risk fo~ Common

and P~efer~ed Stocks - B~azilian Expe~ience - s.d.

Michigan State Unive~sity - 1974.
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b. AGaNCIAS DE CRtDITO

Ag@ncias de crédito sào empresas especilizadas em avaliar a

perfomance atual e futura de uma empresa~ visando apurar a

sua capacidade de gerar caixa para quitar as obriga~ões

empenhadas.

Como tal, estas agências tem um papel extremamente

importante no mercado, na medida em que auxiliam os

investidores a determinar o risco de uma dada aplica~ào e~

com isto~ passam a estipular um retorno padrào para cada

grau de risco.

Existem várias agências de crédito atuando no mercado

americano. As mais conceituadas sào as seguintes: Moody's~

Standard & Poor s e Duff & Pheips (1).

As agências de crédito tem classifica~ões em escalas

diferentes~ porém é possivel tra~ar um paralelo entre todas

elas. O gráfico anexo detalha este paralelismo (2).

L.,.. Dentro da cIass if í cac ão de r isca de cr éd ito ~ e:·: iste um

grande corte~ separando papéis cotados como de investimento~

(1) Para conhecer o "ratin9" de cada uma delas~ veja o
gráfico no final do capitulo.

(2) Ver Gráfico no final do capitulo.
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\que tem menor rlSCO de crédito, daqueles papéis de alto

risco, classificados como especulativos. Os primeiros faráo

parte da carteira de um fundo mais conservador, enquanto os

últimos atendem as necessidades de carteiras de altas taxas

de retorno.

)Os papéis latino-americanos estáo hoje classificados no

grupo de especula~áo, e, por isto, estáo pagando as taxas de

juros mais altas do mercado. Existe uma espécie de regra no

mercado pela qual o risco de uma empresa instalada em um

país considerado de alto risco é o risco deste país.

Para melhor definir os conceitos de risco implicitos na

classifica~áo das agências de crédito, a defini~áo dos

grupos de risco da Moody's é apresentada a seguir: (3)

Aaa - Títulos com esta classifica~áo sáo considerados da
melhor qualidade, carregando o menor nivel de risco.

Os pagamentos de juros e principal estáo protegidos

por uma margem grande e estável, e por uma empresa com

uma sólida posi~áo de mercado.

Aa - Sáo igualmente titulos de qualidade, mas que

apresentam amplitudes maiores nas varia~ões das

margens de prote~áo ao investidor.

(3) Brealey, Richard A. e Myers, Stewart C. - PrincipIes Df
Corporate Finance - 4th edition - 1991
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A Os titulas classicados com esta nota apresentam

importantes características de investimento, s~o

considerados como de seguran~a média-alta. A prote~~o

ao retorno do principal e dos juros é avaliada como

adequada, porém é possível uma revers~o de quadro no

longo-prazo.

Baa - Os papéis com esta classifica~~o s~o considerados de

risco médio, ou seja, falta a eles um maior grau de

prote~~o. A avalia~~o hoje indica garantia adequada

mas incerteza no longo-prazo.

Ba S~o papéis com características mais especulativas. O

futuro n~o pode ser considerado assegurado. A

incerteza domina estes títulos.

B S~o títulos especulativos cuja prote~áo no longo prazo

é vista como mínima.

Caa - Apresentam prote~áo inadequada, normalmente de

empresas inadimplentes, com grande risco quanto à

recupera~~o do principal e juros.

Ca S~o altamente especulativos.

C N~o apresentam nenhuma chance de configurar-se como

investimento.



El.IPRESAS DE ANALIm DE crunl'ID :
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Aaa MA 1

.w ll+ 2

ÂB2 II 3

Â83 ÀÀ- .(,

..ti A+ 5

A2 Á 6

AS Ã.- 7

B&&1 BBB+ 8

Baa2 BBB 9

Basa BBB- 10
[NVE

B&1 BB+ 11 ~I

B&2 BB 12
Ba3 BB- 13
B1 B+ 14

B2 B 15
In a- 16
C88 OX 17
Ca CC 17
C C 17

D
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~
c. A CONCEITUACAO DE CUSTO DO CAPITAL

o custo de capital é dos tópicos mais relevantes no estudo

de Finan~as e na tomada de decisAo de uma empresa.

Conceitualmente, Van Horne (1) define o custo de capital

como a taxa mínima de retorno que uma empresa deve ter sobre

a parte financiada de seus investimentos, afim de manter

inalterado o pre~o de suas a~5es.

Assim, o custo de capital será o pre~o que uma empresa paga

pelos fundos obtidos junto às suas fontes de capital.

Constituindo-se no padrAo para a tomada de decisAo no

tocante a investimentos, na medida em que a aplica~Ao de

recursos à taxas de retorno superiores a seu custo de

capital, determinar§o a maximiza~Ao da riqueza do acionista.

As tres decisões financeiras básicas s§o afetadas pelo custo

de capital

~1. DecisAo de Financiamento: O custo de.capital funciona

como taxa de corte, definindo os projetos aceitávies, ou

seja, aqueles projetos que tenham taxas de retorno iguais

(1) Van Horne, James C. - FinanciaI Management and Policy -
6th editon - Prentice Hall - 1977.
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ou superiores ao custo do capital, pois estes, no minimo,

manterào o valor do acionista;

2. Decisào de Financiamento: Através dos conceitos de custo

de capital, a empresa encontrará uma propor~ào ótima de

fontes de financiamento, ou seja, o correto balanceamento

de sua estrutura de capital;

3. Decisào de Pagamento de Dividendos: O custo do capital

em conjunto com a taxa de retorno dos projetos de uma

empresas determinario a validade de manterem-se lucros

retidos. Estes serào interessantes, sempre que o retorno

gerado por projetos, onde possa-se aplicar o valor de

lucros retidos, seja igualou superior ao custo do

capital.

Segundo.Weston e Brigham (2), o capital é um fator de

produGào necessário como qualquer outro, e, portanto, é

\possivel determinar-se seu custo a partir da determina~ào

do custo de cada um dos seus componentes.

Os componentes do capital de uma empresa, sào os itens no

lado direito do balan~o patrimonial, ou seja, empréstimos

(passivos) e a~5es (patrimSnio liquido). ~ a partir

destes recursos que uma empresa financia seus ativos.

(2) Weston, J.Fred e Brigham, Eugene F. - Essentials of
Managerial Finance - 4th edition - The Dryden Press
1974.
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\~Ainda segundo Weston e Brigham, os componentes básicos do

custo de capital de uma empresa sáo : o custo do

empréstimo (ajustado pelo Imposto de Renda); o custo da

a~áo preferencial; o custo da a~áo ordinária; e o custo

do lucro retido.

A componente de custo do empréstimo é definida como o

custo da tomada de recursos de terceiros, i.e., juros

ajustados pela alíquota de imposto de renda, uma vez que

a despesa de juros é dedutivel do lucro tributável:

Kd = i * (l-t)

Onde Kd é o custo do empréstimo

i é a taxa de juros do empréstimo

t é a aliquota de Imposto de Renda da empresa

A componente de Custo de A~ões Preferenciais é definida

como sendo a rela~áo entre o dividendo preferencial e o

valor liquido recebido na emissáo da a~áo (valor de face

deságio comissOes - outros custos). Assim:

Dividendo preferencial

Pre~o líquido das a~ões

Onde Kp é o custo das a~ões preferenciais

A componente Lucros Retidos tem como resultado mínimo o

retorno das a~ões ordinárias, pois se o retorno sobre

lucros retidos for inferior ao retorno exigido pelos
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acionistas~ sob a forma de dividendos ordinários, a

maximiza~áo da valor da empresa ocorrerá com lucros

retidos iqual a zero. Assim:

Dividendo Ordinário
Kr = -----------------------

Pre~o liquido das a~ôes

Onde Kr é o custo do lucro retida

Analogamente, o custa das a~ôes ordinárias será:

Dividendo Ordinário
~<o = ----------------------- + a

Pre~o liqu ido das a~e;es

Onde 1<0 é o custo da a~áo ord inár ia.

a é a t.ax a de crescimento médio da empresa

~ este momento, é preciso acrescentar um novo componente

de risco na empresa, qual seja: a alavancagem financeira.

'\..0 ac ion ista percebe ma ior ':;lraude r isca a rnod ida em que

cresce a rela~áo capital de terceiros/capital próprio,

pois na medida em que isto ocorre será necessário gerar

mais lucro afim de pagar o maior montante de juros.

Desta defini~áo~ simplificadamente expressa, surge um dos

conceitos mais importantes na administra~áo financeira: o

usto Médio Ponderado de Capital.

'O cálculo do Custa Médio Ponderado de Capital é a média

ponderada dos custos de cada um dos componentes do custo

de capital:
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p p

r = Kd * (1-t) * + K. *
F'L PL

Onde r é o custo médio ponderado de capital

Kp é o custo do endividamento

t é a alíquota de Imposto de Renda

K. é o retorno minimo esperado pelo acionista

P/PL é a rela~Ao entre capital de terceiros e

próprio numa empresa.

Baseado nestes conceitos de custo do capital~ o executivo

financeiro pode calcular o impacto~ a nivel de

resultados, obtido pela troca de passivos tomados no

mercado local, por outros tomados em dólares no externo.

~Numéricamente, em janeiro de 1992, os passivos em moeda

local chegaram a custar 5 % a.m. reais, expurgando-se a

corre~Ao cambial~ enquanto os titulas colocados no

exterior~ apresentaram um custo médio de 14 % a.a.



2. A EVOLUCAO DA DIVIDA EXTERNA BRASILEIRA

a. Introdu~Ao

A história revela que a divida externa brasileira tem

inicio juntamente com a proclama~ào da independ@ncia, na

década de 1820. Durante o século XIX, o governo

continuamente tomou empréstimos no exterior,

especialmente com a intermedia~Ao de banqueiros ingleses,

e aplicou os recursos provenientes destes empréstimos, em

geral, na constru~Ao de obras póblicas. Em 1865, o

governo brasileiro contraiu uma divida com o propósito

explicito de financiar a Guerra do Paraguai. Com a

participa~Ao cada vez mais ativa na economia

internacional, após 1850, encabe~ada pelas crescentes

exporta~ôes de café, o Brasil superou todos os paises

latino-americanos exceto a Argentina como recebedor de

capital estrangeiro no século XIX (1).

Em consequ@ncia, o Brasil beneficiou-se de uma rede

ferroviária que se expandiu para atender às necessidades

do comércio internacional, mas se viu sujeito às

(1) Baseado em Cardoso, Eliana A. e Fishlow, Albert
Macroeconomia da Dívida - Editora Brasiliense - 1988



condições instáveis da oferta de capital estrangeiro e às

flutuações dos preços de café.

Em 1898, o Brasil entra em sua primeira crise da dívida

externa e acabou sendo obrigado a recorrer à

capitaliza~Ao dos juros. Assim, os títulos na medida em

que venciam eram substituídos por novos, que já incluiam

o valor relativo aos juros. Além disto, adiou-se a

amortiza~Ao do principal por treze anos. A concessAo

deste 11 fund ing 1oan 11 fa i cond icionada à estab iI í za~Ao

interna, com combate à infla~Ao. O ajuste foi obtido

pelas medidas clássicas, ou seja, novas impostas, reduçAo

de renda, importa~ões e investimentos.

No início do século XX, o fluxo de capitais reiniciou-se,

mas como a economia brasileira baseava-se em exporta~ões

de café~ novas crises e necessidades de reajustes

internos seguiram-se, bem coma períodos de expansAo da

dívida.

No pós-guerra, a dívida externa reduziu-se

consideravelmente com as superávits comerciais gerados e

com a inflaçAo internacional deste período. Assim o

Brasil iniciou a ano de 1946 com uma dívida externa na.
casa dos US$ 600 milhões, porém novas ingressas nAo

tardaram a fazerem-se necessárias para financiamento do
ambicioso programa de industrializa~Ao. Desta vez foram
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buscados os fluxos de investimentos diretos e das fontes

de financiamentos privado. Este redirecionamento das

fontes de capta~áo deveu-se à ruptura do Brasil com o FMI

durante o Governo Kubitschek e ao desequilíbrio econômico

que se sucedeu no Governo Quadros.

b. Os anos do "Milagre Econômico"

Durante os ~ltimos 25 anos, o Brasil transformou-se de um

país em desenvolvimento com uma economia baseada em

produtos agrícolas em um pais de industrializa~áo

altamente diversificada. Esta transforma~áo iniciou-se

após o golpe de 64. Os sucessivos governos militares

perseguiram programas consistentes de estabiliza~áo

econômica, abrindo caminho para quase uma década de

estrondoso crescimento real da economia.

O período 1968 a 1974, denominado de "Era do Mila9re",

trouxe taxas de crescimento médias de 11 % a.a. e foi

marcado por rápido crescimento das exporta~ôes, pela

abertura da economia e pelo aumento na sofistica~áo dos

setores financeiros e de servi~os.

Durante este período, o controle da infla~áo e do déficit

do governo foi obtido basicamente pelo achatamento

salarial promovido pelo governo. Apesar da concentra~áo
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de renda gerada pelo processo e das taxas de poupan~a e

de investimento internas, estes recursos foram

insuficientes para sustentar o crescimento. O que se

seguiu foi a utiliza~áo dos recursos externos como

complemento à poupan~a interna. Em consequ@ncia, a

questáo da divida externa passou a ser um dos temas mais

preocupantes na década seguinte.

A depend@ncia energética, numa estratégia de crescimento

a taxas elevadas, trouxe um desequilibrio na balan~a de

pagamentos do pais, o qual veio à baila em 1973, com o

primeiro choque do petróleo. Quando o Brasil percebeu os

limites da capacidade interna e os gargalos da balan~a de

pagamentos. Ficou clara a incompatibilidade entre a

estab ilidade da balan~a de pa9amentDS-,-CL Lr ~..,' .CÜ"F.'" \ .

econ8mico ~ o equil;brln rl0 infla~áo. Em fins de 1973, o

Brasil era o pais em desenvolvimento com maior volume de

importa~áo de petróleo. O governo, já enfrentando a

perspectiva de diminui~áo do crescimento por causas

internas ciclicas, náo se mostrou disposto a arriscar-se
a um declinio significativo na renda real, acarretado

pela súbita deteriora~áo das rela~ôes de troca.

o aumento da divida externa apresentou-se como

alternativa atraente. Os empréstimos poderiam adiar os

efeitos restritivos do "imposto" do petróleo e permitir o

prosseguimento da expansáo interna. Com isto, as altas
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taxas de crescimento foram mantidas, porém o déficit

póblico elevou-se de do PIB, em 1973, para 5 ~~do

PIE, em 1979. Na mesma magnitude, cresceu a infla~Ao, que

em 1979 atingia a marca de 40 % a.a .. Neste contexto, o

papel do setor póblico cresceu sobremaneira, e

importantes distor~5es estruturais foram introduzidas,

tais como protecionismo, incentivos fiscais e

crediticios, desenhados para a indóstria de substitui~Ao

das importa~ões e para a exportadora; subsidios para o

setor de empresas estatais; e incentivos regionais.

Apesar da alta dependência em rela~Ao ao petróleo e da

cr8nica pressAo inflacionária, as autoridades conseguiram

manter as reservas internacionais e os empréstimos

externos, na medida em que ocorreu a substitui~Ao de

importa~ôes, principalmente no que se refere a bens de

capital. Entretanto, em 1979, ocorreu um novo ciclo de

aumento de pre~os de petróleo, agravando ainda mais a

situa~Ao econ8mica brasileira. Combinado a este fator,

ocorrem, também, o declinio dos preGos dos produtos de

exporta~Ao e uma valoriza~Ao do US dólar, ao qual as

exporta~5es brasileiras estavam atreladas, e por

conseguinte, a perda de competitividade internacional

para produtos brasileiros. Em 1979, a divida externa

brasileira era a maior do mundo, e, como tal, mostrava-se

especialmente vulnerável à reversAo, entAo iminente, das

ta){as de juros.
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Apesar de todos os indicadores~ o governo~ nesta época,

preferiu acreditar no crescimento como saída para a crise

brasileira. O resultado foi um agravamento maior do

quadro, infIac;áo ma is alta e déf icit p úbl ico da ordem de

US$ 12.8 bilhôes.

c. A Década de 80

Com os péssimos resultados de 1979 e a mudanc;a da

conjuntura internacional, em func;áo da elevac;áo dos

prec;os do petróleo e dos juros, o Brasil foi um dos

primeiros paises a testar a resposta do mercado,

financeiro privado aos grandes devedores que enfrentavam

uma crise na balanc;a de pagamentos. Era possivel obter-se

financiamentos adicionais limitados e, à medida que se

elevavam os "spreads", \?m cond ic;ôes cada vez mais

dispendiosas.

Muito antes da crise generalizada da divida em 1982~ o

Brasil foi obrigado a adotar um conjunto de políticas

mais austeras e a empreender o ajustamento interno. A

disciplina brasileira foi recompensada com novos aportes

de cap ital.



38

Quando o México declarou a moratória, em agosto de i982~

o Brasil, vitima das consequências adversas para a

balan~a de pagamentos da súbita alta das taxas de juros,

voltou a apelar aos credores privados. O governo

asseverou que a situa~áo brasileira era distinta,

passivel de corre~áo por medidas simples. O pais manteve

sua capacidade crediticia, gra~as às suas próprias

políticas econ8micas internas, necessitando apenas de um

mínimo de novos recursos. Mas, no final de 1982, a

situa~áo atingiu um ponto crítico~ a partir da qual foi

necessário apelar ao FMI - Fundo Monetário Internacional.

No periodo 1982 a 1984, ocorreu uma grande recupera~áo

nas exporta~ões, cujas receitas elevaram-se em 35 %. As

importa~ôes neste mesmo período declinaram em 30 % e,

como resultado, as contas externas atingiram um

equilibrio~ o que afastou a questáo da restri~áo cambi~l.

Neste periodo~ os empréstimos de institui~ôes financeiras

privadas cessaram. O volume total de passivo atingiu a

casa dos US$ 91 bilhôes~ sendo que US$ 20 bilhôes eram de

créditos de curto-prazo. Os aportes do FMI trouxeram US$

4.6 bilhões, as linhas comerciais de curto-prazo foram

refor~adas em US$ 10.8 bilhÔes e outros US$ 20.1 bilhôes

foram obtidos via o reescalonamento de vencimentos de

principal e juros de bancos comerciais e organismos

multi-laterais.
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Após a recupera~ào de 1984~ com um crecimento do PIS da

5.3 % , em 1985 este crescimento atingiu 8 % do PIS~

impulsionado pelo abandono~ por parte do governo~ da

política austera posta em prática sob a supervisào do

FMI, em favor de política mais expansivas. Políticas

monetárias e fiscais mais estimulantes e crescimento do

salário real~ deram folêgo para o renascimento da demanda

interna. Esta liberaliza~ào das políticas fiscal e

monetária~ resultaram na deteriora~ào dos agregados

monetários ao final de 1985.

No início de 1986~ foi implementado o Plano Cruzado, como

substituto para uma estratégia de estabiliza~ào

convencional baseada na recessào. O plano fundamentava-se

na premissa de que as altas taxas inflacionárias eram

induzidas pela for~a inercial e auto-reprodutora da

indexa~ào. Assim~ o Plano Cruzado impas uma sofisticada

suspensào temporária nos índices, a qual manteve as

posi~ões em termos de renda real, e aboliu futuras
indexa~ões. Daquele momento em diante, a infla~ào seria

zero. Entretanto~ avolumaram-se os sinais de

desequilíbrio devido ao excesso de demanda~ sem que
houvesse uma resposta compensadora adequada. A solu~ào

para estes problemas sÓ foi buscada após as elei~ões~ no

final de 1986. Porém~ as medidas vieram tarde demais.
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Se, por um lado, o PIB cresceu em 7.5 % e a demanda

interna cresceu em 20 %, por outro, a politica monetária

parecia impotente para resolver o problema de

deteriora~áo na balan~a de pagamentos, que foi tao

significativa quanto o agravamento da desordem interna.

As exporta~ôes declinaram abruptamente no ~ltimo

trimestre de 1986, enquanto as importa~ôes prosseguiram

em sua ascensáo moderada, e o superávit comercial

rapidamente deteriorou-se. O Brasil viu-se, de s~bito,

desprovido do tranquil izador anteparo representado por

suas reservas.

Em fevereiro de 1987, o Brasil declarou a moratória de

sua divida junto aos bancos comerciais. Com isto, o pais

passou da posi~áo de devedor bem-secedido e bem-

comportado à de desafiante de todo o sistema da divida,

contrário à aceita~áo do anus do ajustamento às custas da

interrup~ao do crescimento econSmico.

A moratória foi suspensa em 1988, com um acordo com os

Bancos para as dividas de médio-prazo, acompanhado por

uma reestrutura~Ao das dividas junto ao Clube do Paris, e

a ado~ao de um programa do FMI.
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3. OS CAMINHOS DO RETORNO AOS MERCADOS FINANCEIROS
INTERNACIONAIS

a. O CASO MEXICANO

Desde a Crise da Divida Externa dos paises Latino-

amer icanos, iniciada em 1982, com a incapac idade

financeira destes em cumprir com os compromissos de juros

e principal de empréstimos assumidos junto a bancos e

organismos multilaterais, as portas dos mercados

internacionais permaneceram fechadas para todos os tipos

de tomadores provenientes desta regiào.

o precedente de nâo pagamento elevou o "risco-'pais" além

de qualquer taxa de retorno possivel para opera~ôes

financeiras. As linhas de crédito internacionais, básicas

para as opera~6es de comércio exterior, foram ao mesmo

tempo reduzidas, como forma de pressionar os governos a

aceitar acordos de renegocia~ào de divida propostos pelos

c r e dore ss,

o "Risco-Pais", ou "Risco Politico", é o risco associado

à possibilidade de redu~ào do fluxo futuro de rendimentos

por conta de atitudes hostis por parte do pais em que se

está fazendo um determinado investimento.
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ü ::risco político:: de um determinado investimento também

afetará seu custo de capital e o impacto com que este

risco afeta um projeto depende da percep~ào do investidor

quanto às atitudes hostis por parte do um governo. Alto

risco político implica em alto custo do capital e baixo

valor presente líquido. Portanto, desencoraja

investimentos de longo-prazo (1).

Um episódio clássico que caracteriza o efeito do "risco-

político" é o caso da tomada do poder em Cuba por Fidel

Castro. Após este fato, o novo governo cubano tomou todos

os interesses americanos, eliminando a expectativa de

retorno futuro.

F'orém, nem sempl~e o "risco político" é tào exp Lí c í t o

quanto o decorrente da derrubada de um governo, existem

formas muito menos visíveis, como, por exemplo, o risco

de regulamentaGào, que pode implicar em aumento de

impostos, salários mínimos e até controles de pre~o.

Também fazem parte deste tipo de risco a discriminaGào

contra empresas estrangeiras, restri~ões à remessas de

lucros, etc.

Porém, no final dos anos 80, uma onda liberalizante

varreu o continente americano. Partindo da recupera~ào

(1) O'Cornor, Dennis J. e Bueso, Alberto T. - International
Dimensions of FinanciaI Management
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econ8mica do Chile, passando pela Bolívia e,

pri~cipalmente, pelo México. Os mercados internacionais

voltaram a enxergar uma correijào de rumo da política

destes países.

O México assinou um acordo com FMI, colocou ordem em suas

finanijas públicas e passou a honrar seus compromissos

e:·:ternos.

Baseados nestes sinais de ajustamento, e, aproveitando

uma oportunidade de mercado propiciada, de um lado, pelo

eS90tamento do mercado americano de "junk bonds" (2), e

por outro lado de um público interessado em investir, os

mexicanos lanijaram-se ao mercado.

A primeira emissào foi em junho de 1989, do Bancomext, o

Banco Nacional de Comércio Exterior do México, no valor

de US$ 100 mm, com taxa de coupom (3) de 10.25 %. Mas, o

deságio oferecido elevou a remuneraijào do papel para 17

(2) O "Junk Bond" é um título de alto risco, cuja avaliaijào
pelas empresas de crédito é inferior a BAA ( critério
Moody's - O detalhamento destes critérios está no ítem
b do Capitulo 2 - Agências de Crédito ). Em funijào deste
risco, é nescessário que ofereijam altas taxas de
retorno. A utlilizaijào mais comum destes titulos foi
financiar aquisiijões especulativas, e sua decadência no
mercado se deveu ao alto grau de inadimplência por parte
dos emitentes deste titulos. Para aprofundar a abordagem
deste tema ver: Brealey, R.A. e Myers, S.C.
PrincipIes of Corporate Finance

(3) Taxa de juros definida para o papel, que pode ser
ajustada, via ágio ou deságio sobre o valor de face.
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%. Os Juros foram pagos trimestralmente, ao invés dos

pagamentos semestrais ou anuais mais comuns para este

tipo de emissáo, e o principal foi sendo repago a cada

trimestre, reduzindo o vida do papel dos 5 anos,

inicialmente propostos, para 2.6 anos.

Esta emissáo teve como característica a busca da

reabilitaGáo internacional do México, portanto seu custo

foi quase que proibitivo. Tendo em vista um inflaGáo

internacional média de 5 % a.a., a taxa de retorno anual

dos investimentos feitos com estes recursos deve ser

superior a 11.4 % para que gore caixa suficiente para

fazer frente aos compromissos de juros.

o que deve ser ressaltado, porém, é que na oportunidade

em que o México lanGou-se ao mercado internacional sua

economia já dava sinais claros de reajustamento, e já

haviam sido firmados os acordos com os Bancos, FMI e

Clube de Paris, o que indicava uma melhor estabilidade

interna e, portanto, um ambiente de menor risco para

investimento.

A percePGáo do menor risco fica patente a partir da

segunda emissáo mexicana, em abril de 1990, cuja taxa de

retorno da operaGáo já fora reduzida para 11.25 %. a.a.
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Desde entào, mais de 20 emissões de bonus mexicanos foram

colocados no mercado, captando mais de US$ 3,0 8i,

números estes que náo foram superiores em fun~ào da

estratégia do Ministro das Finan~as mexicano, que só

aprovava emiss5es que introduzissem papéis em novos

mercados ou que trouxessem redu~5es nas taxas de juros

o auge do retorno dos paises latino-americanos para o

mercado internacional de capitais foi alcan~ado em

outubro de 1991 com o lan~amento da primeira emissào

mexicana de Euro-banus com prazo de 10 anos, sem a

cláusul a de "put opt ion !' , conhec ida como "Sal inas put !' ,

pela qual um titulo poderia ser resgatado pelo investidor

antes do final do Governo Salinas, garantindo a este

prote~ào contra uma eventual mudanGa de dire~ào da

pol it í ca econ am ica me}:icana. O "put opt ion" é uma

cláusula através da qual o investidor pode devolver o

titulo antes de seu vencimento em datas especificas. Com

isto, o investidor abre mào de parte de sua remunera~ào
melhorando sua liquidez e reduzindo seu risco. Por outro

lado, o "put" permite a troca de posi~ào em apl í.c aç õ es i3.

taxas fixas nos momentos em que a taxa de juros suba,

flexibilizando a aplicaGào e melhorando a rentabilidade

final do periodo para o investidor.
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A mais importante emlssáo mexicana foi a de 08$ 150 mm da

NAFINSA, o banco nacional de desenvolvimento do México,

que foi coordenada pelo Banco Chase Manhattan, com

período de 10 anos para vencimento, sem "put option", e

trouxe uma taxa de retorno de 10.744 % a.a, ou seja 280

pontos acima do US Treasury Bond de período equivalente.

Com isto, o México atingiu uma taxa de juros em seus

títulos que pode ser comparada à obtida por países em

situa~áo muito mais estabilizada como a Espanha, e coroa

um processo de 18 meses em que govprnos, empresas

públicas e privadas latino-americanas de primeira linha

reconquistaram a confian~a internacional.

Além dos lan~amentos públicos de Bonus, outras opera~ôes

como securitiza~ào de exporta~ôes trouxeram US$ 3.0 bi

adicionais, tanto para empresas públicas quanto para

empresas privadas, entre as quais se destaca a CEMEX,

grande fabricante de cimento.

Em 1990 outros países, como Argentina e Brasil seguiram

os passos mexicanos, porém sem cumprir todas as etapas

vencidas por este, principalmente no que tange à

recupera~ào econSmica e aos acordos com o FMI.

o resultado de seus lan~amentos, no que se refere à taxas

de juros, foi melhor que aquele obtido pelo México em sua
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introdu~ào, mesmo sem que estes paises estivessem no

mesmo patamar de ajuste econ8mico. Ainda assim, a

totalidade dos beneficios obtidos pelo México náo foram

inteiramente transferidos para as coloca~ôes argentinas

ou brasileiras, isto, de certa forma, beneficia o

desempenho destes papéis, na medida em que rendem para o

investidor maior taxa de retorno.

o póblico-alvo para os papéis latino-americanos é

composto por pessoas fisicas e juridicas latino-

americanas que conseguiram transferir recursos para o

exterior (via mecanismos de fuga de capitais), que se

sentem confortáveis com o risco representado por seu pais

e que buscam altos retornos; por bancos e corretoras que

compram titulos para revenda; fundos de pensào e

seguradoras, que normalmente destinam um pequeno

percentual de seus portfólios para aplica~ào em titulos

de alto retorno/risco. Apenas em màos de brasileiros no

exterior estima-se a existência de US$ 30 a US$ 60 bi no

exterior, representando um póblico alvo bastante

importante para os papéis brasileiros.

Dados que confirmam o interesse pelos mercados emergentes

da América Latina ficam patentes pelo desempenho obtido

pelo Brasil em 1991, quando foram captados mais US$ 10,0

bi entre Euro-bonds, Commercial Papers, Exporta~5es
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Securitizadas, investimentos diretos, investimentos nas

Bolsas de Valores, etc.

b. O CASO BRASILEIRO

A volta do Brasil aos mercado internacionais está

norteado pelo objetivo do governo de recupera~ào da

capacidade de investimento, de modo que a economia possa

retomar um padrào de crescimento consistente.

o retorno brasileiro foi iniciado em abril de 1991, com a

posse do novo Ministro da Economia, Marcílio Moreira

Marques, que transmitiu aos analistas internacionais uma

mudan~a de rumo do governo brasileiro, em busca da

assinatura de um acordo com os credores internacionais e

o reinício dos pagamentos de juros e principal da dívida

vencida - US$ 8.0 bilhÕes.

Esta nova atitude conciliadora brasileira repercutiu

favoravelmente junto aos investidores internacionais.

Tendo assistido a reviravolta no México, Venezuela e

Chile, estes investidores ficaram temerosos de ficar de

fora da potencial história de final feliz na América

Latina.
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Emprestar à empresas brasileiras a juros altos ou

investir no desvalorizado mercado de a~5es brasileiros,

representa uma oportunidade de fazer dinheiro fácil.

Com isto, o Brasil conseguiu captar, nos nove primeiros

meses de 1991, US$ 6.8 bilhões entre "Commercial Papers",

"Firce lO", "Notes/Bônus", securitiza~ào, fundos de

investimentos em bolsas e outros instrumentos.

Os recursos ingressados no pais, via coloca~ões de bônus,

e bônus securitizados, normalmente tem como alvo

preferencial o "euro-mercado" (4), por este ser mais

acessivel e menos regulamentado do que o mercado norte-

americano, logo resultando em menor custo de coloca~ào.

Os "Commercial Papers" normalmente sào emissões de

coloca~ào privada e o esquema mais comum é o "Back-to-

Back" (5). As emissões de "Commercial Papers" foram

iniciadas em jan/91, podendo ser colocadas tanto no euro-

mercado quanto no mercado americano. A caracteristica de

prazo do papel permite uma maior flexibilidade da

coloca~ào.

A questào mais importante, no que concerne aos ingressos

atuais de recursos, é que o dinheiro que está entrando no

Brasil é, ainda, em grande medida constituido de recursos

(4) Ver item b do Capitulo 4
(5) Para maiores detalhes o Capitulo 5

detalha e aprofunda este mecanismo.
"Commercial Papers"
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de curto-prazo, que vào ficar no pais por apenas três ou

quatro anos. Esta tendência é notadamente clara nos

fundos de aplica~ào estrangeiros nas bolsas brasileiras.

Portanto~ a euforia com rela~ào a estes ingressos deve

ser apenas moderada.

c. OS LANÇAMENTOS DE PAPtIS BRASILEIROS

A Petrobrás, depois de um período de 10 anos de ausência,

foi a primeira empresa brasileira a acessar o mercado

internacional, com o lan~amento de um eurob8nus em julho

de 1991. Os objetivos da empresa, segundo Carlos Thadeu

de Freitas, Diretor Financeiro na época, eram basicamente

dois: mudar o perfil de seu endividamento, concentrado no

curto-prazo US$ 2,1 bilhões em US$ 3,0 bilhões de

endividamento total), substituindo as linhas de crédito

de para importa~ào de petróleo ("projeto 4"); e alavancar

maior volume de capital de terceiros no financiamento de

seus investimentos, que na época representavam 20 % dos

recursos utilizados para este fim.

O perfil desta emissào inicial ilustra bem a boa

receptividade dos papéis brasileiros no euro-mercado: o

volume previsto de coloca~ào era de US$ 100 milhões,

porém, em fun~ào da demanda, foi sucessivamente aumentado
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até atingir o volume final de US$ 250 milhÕes. A taxa de

coupon do papel foi de 10 %, que, ajustada pelo deságio

sobre o valor de face de 6.612 %, gera um retorno de

13.5% ao investidor. O prazo é de dois anos.

A col ocaCj:ào,cons iderada o 11 Negóc io do l'1es11 pel a rev ista

Euromoney (6), foi administrada pelo Chase Investment

Bank de Londres, que liderou um consórcio em conjunto com

o J.P.Morgan e o Credit Swiss/First Boston. A comissào

cobrada foi de 1 1/2 %, sendo 1/4 % para underwriting e

administraCj:ào e 1 1/4 para a venda.

Após o sucesso da primeira colocaCj:ào,a Petrobrás

retornou diversas vezes ao mercado, captando, em 1991,

outros US$ 510 milhões em b8nus. Porém, nào conseguiu

reduzir o patamar da taxa de juros de seus papéis.

Outras grandes empresas brasileiras, principalmente

estatais, seguiram os passos da Petrobrás. O BNDES

colocou US$ 55 milhÕes em setembro de 1991; a Companhia

Vale do Rio Doce emitiu US$ 200 milhÕes em outubro; a

Telebrás captou US$ 200 milh5es em outubro/91 e US$ 100

milhÕes adicionais em dezembro. Em todas estas colocaCj:ões

a taxa de juros média praticada foi muito próxima a dos

titulos da Petrobrás.

(6) Revista Euromoney - ediCj:àode agosto de 1991 - SeCj:ào
"Deals of the Month"
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A primeira coloca~ào de uma empresa privada brasileira no

euro-mercado ocorreu em setembro de 1991, com a coloca~ào

de US$ 55 milh~es do Grupo Odebrecht - conglomerado

nacional atuante nos setores de constru~ào civil pesada e

petroquimica. Novas coloca~~es do grupo ocorreram em

outubro de 1991, somando US$ 81 milh~es. A taxa de juros

para estes papéis situaram-se na faixa de 14 % a.a.

Outros grupos privados nacionais que lan~aram titulos no

mercado internacional em 1991, foram: 8FB;.Bradesco;

Ripasa; e mais recentemente, o Grupo Hering.
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4. ALTERNATIVAS DE CAPTACAO

a, MERCADOS DISPON!VEIS

Características Gerais

a. Euromercado (1)

Mercado de alta 1 iquidez;

Tradi~ào/Reconhecimento do emitente é chave para o

sucesso;

Favorece título públicos a títulos privados;

Viável para corpora~ões multinacionais;

NAo é altamente regulamentado;

Abertura de informa~ões é limitado;

- ~ o mais interssante para a emissào de b8nus

brã\sileiros.

b. Mercado Privado Norte Americano
Nenhuma ou pouca liquidez;

Mercado de "buy and Hold", ou seja, investimento
para manter em carteira - longo prazo;

Análise de crédito é fundamental;

(1) Em fun~ào da menor divuga~ào deste mercado no Brasil e
sua grande importância no que tange a lan~amentos de
papéis brasileiros, este tema será aprofundado no b
deste capitulo 4 apresentado na sequ@ncia.
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Para coloca~~es restrltas a valores lndlVlduais

superiores a USS 100 mil, existe um outro mercado

rel;;Julamentadopela "Rule 144-A" (2), cujas

caracteristicas slo muito semelhantes às do mercado

privado puro;

Os termos, restri~ões e caracteristicas do papel

podem ser negociadas diretamente com o comprador; e

F'ode ser utilizado para emissões de "Commercial

F'apers", em fun~lo da caraterística de prazo deste

papel nlo conflitar com nenhuma exig@ncia legal

americana.

c. Mercado Póblico Norte-Americano

~ o mercado mais líquido;

Também é o de maior prestigio;

~ a mais regulamentado, exgindo demonstra~ões

financeiras completas de acordo com os US GAAF',

cota~lo de ag@ncia de crédito especializada e

aprova~ào da SEC;
~ fundamental para emissões de ADR.

(2) A "Rule 144-A"permite que uma coloca~lo privada a
investidores selecionados nào necessite de regjstro
junto a SEC - Security and Exchange Commission, portanto
exige menor quantidade de informa~ões da empresa
emitente.
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b. O EDRO-MERCADO

1. Defini~áo Geral e Histórico

o euro-mercado náo é um local fisicamente definido, uma

vez que é basicamente um "mercado eletrônico". É fruto da

globaliza~ào dos mercados, onde as transa~ôes sào

realizadas em diversas moedas e cujo nivel de

regulamenta~ào é bem inferior ao existente no mercado

americano (1).

As transa~ôes do euro-mercado tem como moeda, euro-dólar;

euro-yen; euro-marco; euro-franco; euro-libra; etc. Na

realidade, um euro-dólar é simplesmente um

depósitQ/opera~ào realizada fora dos Estados Unidos, cuja
moeda de referªncia é o dólar americano. Portanto, o

euro-mercado é constituído por opera~ôes em moeda de

referªncia diferente daquela circulante no pais em que
estào realizando-se as mesmas. Assim um empréstimo em

ienes japoneses feito na Itália, para a Petrobrás, por

exemplo, faz parte do euro-mercado.

(1) Baseado em O'Connor, Dennis J. e Bueso, Alberto T.
International Dimensions of FinanciaI Management
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o euro-mercado surgiu no pós-guerra quando os países

europeus e o Jap'o iniciavam seu esfor~o de reconstru~'o.
Nesta época, o dÓlar americano era visto como a moeda

mais segura, e muitos poupadores nestes paises desejavam

poupar em dÓlarOes para fugir do risco inerente à moeda

de seus paises. Porém, temiam em fazer depÓsitos nos EUA

por receio de confisco.

Estranhamente, foi a Uni'o Soviética que impulsionou este

mercado. Com a guerra-fria após o final da 2- Guerra

Mundial, os soviéticos ficaram temerosos quanto à

possibilidade de congelamento de seus recursos

depositados nos EUA e fundamentais para opera~ôes de

comércio exterior.

Para fugir deste risco, os soviéticos fizeram depósitos

com referência dólar em bancos fora da jurisdi~'o
americana. Os depósitos desta modalidade foram feitos, em

sua maioria, na Inglaterra. Até este momento, n'o era

comum os bancos ingleses aceitarem depÓsitos em moeda

estrangeira. Porém, naquela época, a libra inglesa n'o

era de livre convers'o e a Inglaterra precisava de

dÓlares para sustentar sua recupera~'o. Assim, um

depósito soviético em dólares em um Banco inglês gerava a

possibilidade de realiza~'o de empréstimos igualmente com

referência dÓlar para uma empresa inglesa.
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o euro-mercado acelta operacIonalizar transa~bes sempre

que se possa ut iI í zar como moeda de refer'encia uma "moeda

forte" ..

A vitalidade do euro-mercado atual decorre da sua

vantagem quanto à taxa de juros. Como regra geral, um

depósito neste mercado rende uma taxa de juros mais

atrativa que a oferecida pelo mercado norte-americano, ao

passo que um empréstimo no primeiro apresenta um custo

inferior em rela~ào ao cobrado no último.

Um dos motivos pelos quais o euro-mercado tende a

apresentar taxas de juros vantajosas, em rela~ào às

opera~ôes realizadas no mercado americano, é a diferen~a

em legisla~ào. Os bancos americanos sào extremamente

regulamentados. Em New York, por exemplo, os bancos sào

obrigados a manter reservas nào remuneradas de 12 % dos

depósitos à vista e de 3 % sobre os depósitos em

poupanija. O efeito desta maior regulamenta~ào é o aumento

dos custos operacionais e redu~ào da competitividade

destes bancos.

O tamanho dos participantes do euro-mercado, assim como o

volume médio das transa~ôes, também justifica vantagens

de custo operacional, e, portanto, de taxas de juros.
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2. Procedimentos nas Emissões no Euro-Mercado

Os titulos no euro-mercado sáo emitidos e subscritos por

s ind icatos ("underwr it in9 synd icates") (2). Part icipam

destes sindicatos, bancos comerciais; bancos de

investimento; e bancos de ne9ócios.

Os passos básicos sáo os se9uintes:

Um emissor em potencial de titulas, seja ele uma

empresa, um banco, uma or9aniza~áo multinacional ou um

90verno, contacta um bancos de investimento,

conv idando-o a I iderar a cper ac ão ("1 ead manager");

o banco líder convida um pequeno 9rupo de bancos para

auxiliarem-no nas ne90cia~ões com o emissor~ explorando

o mercado e orqan í zando a em issáo ("manao;lin9 o;;troup")

Outros dois grupos participam desta etapa, os

subscritores e os vendedores. Estas cateo;lorias

diferenciadas de participantes ilustram os está9ios

entre a emissáo e venda dos titulos;

O em itente vende os títul os ao "mana9 in';;1group", o qual

revende para os underwriters, que, por sua vez~

repassam aos bancos vendedores e estes finalmente aos

investidores institucionais.
(2) Reuniáo de bancos formada para a emissáo e venda de um

titulo ou para prover recursos para uma opera~áo de
financiamento de maior envergadura.



Outra figura importante na opera~ào é o agente

fiduciário~ que é responsável pela autentica~ào dos

titulos e distribuiGAo aos aplicadores. Atua também como

agente de pagamento, centralizando os recursos da venda e

repassando ao tomador, bem como cobrando os juros e o

principal, remunerando os aplicadores.

Pela formaGAo do sindicato, com quatro estágios, a

commissAo de emissào chega a atingir 2 % do valor total,

divididos proporcionalmente a participaGAo de cada

membro.

O calendário tradicional de uma emissào é o s~guinte:

Duas semanas antes do anúncio de emissAo~ os bancos

componentes do sindicato reunem-se para discutir as

caracteristicas e custos da emissào. O agente

fiduciário também é escolhido neste momento;

. Em seguida ocorre a preparsGAo legal da emissAo, que
envolve a confecGAo de um prospecto descrevendo a

empresa tomadora, seus demonstrativos de resultado, os

objetivos da emissAo e aspectos macro-econômicos;

No dia do anúncio da emissAo um "show" será montado de

modo a chamar atenGAo para o papel. Um "road Show" é

organizado com dirigentes da empresa para esclarecer

eventuais dúvidas de analistas de mercado;



60

o líder do sindicato cota a receptividade do papel e

come~a a reservar lotes para os outros participantes;

No dia marcado para o início da distribui~áo~ os

underwriters e vendedores recebem seus papéis

repassando para os interessados;

No final da coloca~áo, o líder quebra o sindicato

liberando vendas no mercado secundário, permitindo~

assim, uma cota~Ao de mercado para o título.
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5. "COMMERCIAL PAPERS"

a. HISTóRICO E CARACTER!STICAS JUR!DICAS

1. Def in í cão Geral

o "Commercial Paper" pode ser definido como uma !\lota

Promissória usualmente ao portador, podendo ser

também nominativa, geralmente não garantida, ou seja

lastreada apenas na capacidade de geractão de caixa da

empresa emitente, negociável e de curto-prazo de

maturactão, originada de transactôes de natureza

comerc ial, industr ial, agr í col a ou f inance ira.

2. Origens

Os "Commerc ial Papers" surg iram nos EUA no ·f inal do

século passado, buscando alternativas para a

alavancagem financeira de empresas que nào tinham

condictôes de acessar os mercados bancários

tradicionais, normalmente pela falta de condictôes por
parte dos Bancos de atender necessidades sazonais de

crédito de uma determinada região.
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o sistema bancário americano limita o espa~o de

atua~ào dos Bancos a seus Estados, e justamente pela

inexist~ncia de uma integra~ào nacional, a

transferªncia de fundos entre regiôes era complicada,

trazendo como consequªncia carências localizadas de

recursos.

Assim, foram surgindo mecanismos de transferªncia

entre empresas ou entre individuo e empresa. A

difusào destas opera~ôes fez com que se tornasse

necessário uma maior uniformidade nos instrumentos

relacionados a esta opera~ào, sem prejuizo da

agilidade do crédito. A partir dai passou a ser

regulamentada a opera~ào de "Commercial F'aper".

3. Desenvolvimento nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, até 1970, o mercado de

"Commerc ial F'apers" era entend ido como um mercado

menos sofisticado, com papéis de pequena

significa~ào. Caracterizava-se apenas como mais uma

entre as diversas op~ôes do mercado financeiro.

A posi~ào hoje está bastante alterada. O "Commercial

Paper" expandiu-se significativamente, tornando-se o

papel mais negociado do mercado.
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Os principais investidores neste mercado, nos Estados

Unidos, sAo os fundos de investimento, justamente

pelas caracteristicas do papel: curto-prazo e baixo

risco, desde que devidamente cotadas pelas empresas

de análise de crédito. A análise de crédito é

fundamental para a garantia da qualidade do titulo. A

classifica~Ao destas agincias de crédito auxilia a

precifica~Ao dos titulas consistentemente com

aspectos de risco e retorno (1). Adicionalmente, a

quantidade de emissôes garantem a diversifica~Ao dos

portfólios como forma de redu~Ao do risco total.

O "Commerc ial F'aper" no Bras i1 pode sel~ em it ido no

mercado interno ou externo, sendo o primeiro

regulamentado pela Resolu~Ao 1.723, de 27 de junho de

1990, e a última amparada pela Lei 4.131, de 3 de

setembro de 1962 e pela Resolu~ào 1.734, de 31 de

julho de 1990.

Em virtude da natureza de empréstimo externo, a
pr inc í p ia, os "Commerc ial F'apers" estar-iam suj e itos

aos acordos de reestrutura~ào da divida externa.

(1) A análise do risco e suas causas, bem como os critérios
de análise de crédito das agincias especializadas, estAo
apresentados no capitulo 2
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Entretanto, considerando que os compradores destes

titulos sio investidores institucionais, fontes de

novos recursos, "Fresh Money", o Banco Central achou

por bem excepc ionar os "Commerc ial F'apers" dos

referidos acordos ( Res. 1.541, de 30 de novembro de

1988 e Carta Circular 1.901, de 26 de fevereiro de

1991 ). Assim, os juros e principal foram sempre

transferidos aos respectivos titulares, sem que

houvesse qualquer reten~áo.

Com isto, o risco politico do "Commercial F'aper" vê-

se reduzido, porém náo eliminado, na medida em que

sempre pode ocorrer alguma altera~áo na legisla~áo

que reduza a capacidade de pagamento por parte do

tomador. Assim, para um maior estimulo à entrada de

novos recursos no pais, a aliquota de imposto de

renda ficou reduzida em 100 % nas remessas de juros,

comissões e despesas com este tipo de papel

Resolu~áo 644, do BACEN, de 22 de outubro de 1980 ).

A colocacão no e:·:ter ior de "Commerc ial F'aper" é

regulamentada pelo BACEN, através da Resolu~áo 1.734,

de 31 de julho de 1990, a qual permite uma taxa de
juros máxima, que, atualmente, é de meio ponto acima

da taxa LIBOR - Lodon Interbank Offered Rate (2)

(2) A LIBOR é a taxa praticada pelos Bancos de primeira
linha no mercado londrino.
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pa~a emissões com p~azo de 2 anos~ e de 5/8 acima da

taxa LIBOR pa~a as de 3 anos de p~azo. No~malmente, a

taxa de ~efe~ªncia LIBOR utilizada é a de 6 meses

pa~a ope~a~5es em US$.

A utiliza~áo da taxa de 6 meses como ~efe~@ncia deve-

se a dois fato~es:

o p~imei~o legal, já que a legisla~áo ame~icana

exige o ~egist~o na SEC - Secu~ity and Exchange

Commission - dos titulos com p~azos supe~io~es a

270 dias, o que enca~ece o papel. Assim,

no~malmente o investido~ fica de posse do

"Comme~cial F'ape~"po~ 2 ou 3 anos, po~ém, sáo

feitas t~ocas de papel a cada 6 meses, quando

também sio feitos os pagamentos dos ju~os e a

~epactua~Ao de taxas pa~a os p~óximos 6 meses; e

o.segundo tem lógica de me~cado, pois como a taxa

de ju~os é ~epactuada a cada 6 meses, ~efletem

melho~ as condi~ões de me~cado de cada época.

I

f
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b. ESTRUTURÃS DE :. CÔMMERClâL PÃPER'· (3)

1. "Commerc ial Paper" de Em issào Própr ia

o "Commercial Paper" emitido por uma empresa no

Brasil para coloca~ào no mercado exterior é definido

como "Commercial Paper" de emissào própria.

Normalmente este tipo de papel é emitido pela filial

brasileira de uma companhia multinacional, cujo

comprador é sua matriz, portanto "back-to-back" no

jargào financeiro.

A caracteriza~ào desta opera~ào tipicamente como

"back-to back", deve-se a:

. Risco pais que hoje representa o Brasil;

Baixa remunera~áo do titulo frente a outras op~ôes
do mercado, inclusive de menor risco, uma vez que a

taxa de juros máxima permitida, pelo BACEN, para

este papel é a LIBOR + 0.5 %, para opera~ões de 2

anos ou, LIBOR + 5/8 %, para opera~ões de 3 anos;

. Rela~áo Risco x Retorno ineficiente para atrair

investimentos voluntários, que náo os de uma matriz

em sua filial; e

(3) O esquema básico para opera~ões do tipo "Commercial
Paper" está detalhado no Gráfico 1 - pago 72. O esquema
ali desenvolvido é válido para "Commercial Papers" de
emissáo própria e por terceiros.
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Falta de tradi~áo das empresas braslleiras no

mercado financeiro internacional, o que sem dúvida

dificulta a atra~áo de capitais a remunera~ôes táo
ba í xas.

o objetivo básico da opera~áo é capitalizar a filial,

portanto:

Dar melhores condi~ôes de competitividade

promovendo investimentos em maquinários e

equipamentos, capacitando-a, assim, para disputar

mercados locais e externos;

Reduzir a pressáo de despesas financeiras sobre o

resultado da filial com endividamento em moeda

local, cujas taxas de juros encontram-se hoje

altamente positivas quando comparadas com a

varia~áo cambial;

Ingressar recursos para aplica~áo num mercado com

taxas de rentabilidade altamente positivas quando

medidas em US$, realizando, portanto, ganhos muito

superiores aos obtidos no mercado internacional; ou

• Especular com ganhos de ágio no US$ paralelo.

o "Commercial Paper" de emissáo própria tem,

portanto, uma fun~áo muito próxima a de investimento

direto com capital de risco. Porém conta com uma

vantagem muito importante, qual seja, maior

flexibiliza~áo de prazos, uma vez que o periodo de
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permanência dos recursos no pais é de ~ a 3 anos,

dependendo da op~Ao, enquanto que pela via direta, a

permanência está entre 6 e 12 anos, conforme o

objetivo.

Outro ponto importante é a questAo do Imposto de

Renda sobre as remessas. O "Commercial Paper" teve o

IR sobre juros reduzido em 100 % pela Resolu~Ao 644,

de 22 de outubro de 1980, conforme já mencionado

acima. Entretanto, o investimento direto recebe um

tratamento tributário diferenciado. No ingresso dos

recuros o BACEN emite um registro de capital

estange í ro , o FRC - "Fore ign Cpa ital ReI;'istrat ion". A

legisla~Ao tributária brasileira permite remessa como

dividendos de até 12 % da média de 3 anos do FRC,

com uma alíquota básica de Imposto de Renda de 25 %,

remessas por valor maior do que esta média pagam IR

suplementar, que chega a 40 % do val6r remetido.

Altera~5es estAo sendo estudadas no sentido de

estabelecer-se alíquota ~nica de % sobre remessas

de dividendos, independentemente do percentual em

r-ela~Ao ao FRC.

Assim, sob a ótica do investidor estrangeiro, em um
ambiente econ6mico conturbado, em que medidas

governamentais podem afetar a capacidade de gera~AO

de lucro e, portanto, dividendos r-emissiveis, a
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capitaliza~áo de sua filial através de emissões de

"Commercial F'aper" fica sem dúvida muito mais

atrativa.

o "Commercial F'aper" de emissáo própria requer um

trâmite documental junto ao BACEN, que hoje já está

bastante "standarizado", porém, cujo prazo médio de

processamento é de 30 dias.

Como ocorre a coloca~áo no exterior, ainda que

privada, e com comprador certo, é necessária a

interven~áo de uma institui~áo financeira, que

normal mente v iab i1 izará a f i9ura de um "a';lentede

coloca~áo", o qual se incumbe de subscrever o papel e

repassá-lo no mercado internacional.

Os principais passos sáo os se9uintes:

01. Emitente nomeia um agente (normalmente

institui~áo bancária) no exterior, o qual será
responsável pelo 11 underwr it in';l"do papel no

ex t er Lor t

02. Emitente e agente encaminham ao BACEN documentos

pelos quais requisitam autoriza~áo para a emissáo

do "Commercial F'aper";
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03. BACEN analisa a documenta~ào, emitindo uma

aprova~ào formal, a qual é encaminhada via Telex

ao emitente;

04. O emitente requisita ao BACEN uma anuência prévia

para internaliza~ào dos recursos;

05. O agente instrui o investidor estrangeiro onde

devem ser depositados os recursos referentes a

ccmpre do "Commerc ial Paper";

06. O agente avisa ao investidor que os recursos já

estào disponíveis e fixa a taxa LIBOR para os

primeiros 180 dias;

07. O emitente fecha o câmbio, ingressando os

,recursos já na forma de cruzeiros, avisando em

seguida ao BACEN;

08. O emitente emite a Nota Promissória; e

09. Até 30 dias após o ingresso dos recursos, o

emitente encaminha ao BACEN os seguintes

documentos:

Formulário de Pedido de Registro em Moeda;

Anuência Prévia;

Informe de crédito do agente; e



71

Contrato de agenciamento.

Custo de Emissáo: Apesar do BACEN proibir a cobran~a

de qualquer comissáo na emissáo do "Commercial

Paper", os bancos em fun~áo de seus custos

operacionais, basicamente honorários advocaticios na

análise de contratos, sáo obrigados a repassar os

mesmos a seus clientes. Assim, em média, sáo cobrados

de US$ 20.000 a US$ 50.000 para emissões próprias de

empresas no esquema "back-to-back", dependendo do

volume da emissáo.

2. Papel de Emissáo de Terceiros

Além da possibilidade de ocorrer a emissáo própria,

algumas empresas preferem o papel de emissáo de
terceiros, normalmente por entenderem que este tipo

de coloca~áo oferece melhor cobertura quanto ao

"risco- pais", uma vez que náo fica patente o vinculo

"back-to-back", mais claramente caracterizada na

emissáo própria.

Neste caso, o emitente do "Commercial F'aper" que visa

repassar os recursos no mercado local via

empréstimos, amparados na Resolu~áo 63, é um Banco. O

púb~ico alvo e a utilidade deste produto sáo:

/
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Veículo para in9resso de recursos no esquema "back-

to-back", para empresas desconfortáveis com o

"risco- Brasil", as quais entendem que este

mecanismo seja mais eficiente para aumentar a

proteGAo de seu investimento;

Veículo para internalizaGAo temporária de recursos

de residentes no pais, remetidos ao exterior pelo

mercado paralelo, ou por subterfó9ios de sub-

faturamento de exportaGôes, ou super-faturamento de

importaGôes, por exemplo, que passaram a ser

momentaneamente necessários, sem que, entretanto,

possa identificar-se a existência dos recursos;

GeraGAo de "fundin9" (fonte de recursos) para o

Banco realizar operaGôes de empréstimo no país com

1astro camb ial (ResoluGAo 63), impl icando em um

importante "spread" (margem de ';;Ianho)entre

captaGAo e aplicaGAo para o emissor. Atualmente

nesta operaGAo a captaGAo ocorre a LIBOR + 0,5 % e

a aplicaGAo a LIBOR * 3 3 LIBOR ) e;

ViabilizaGAo de "fundin9" para estruturaGAo

financeira de empreendimentos, geralmente relativos

a investimentos em modernizaGAo e ampliaGAo de

unidades industriais.

f
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o "Commer-cial Paper-" emitido por- um Banco se9ue o

mesmo tr-âmite bur-ocr-ático via BACEN indicado no item

2.1 acima~ por-ém as pr-opostas bancár-ias sáo feitas

sob a for-ma de ''pr-09r-amas''~em que sáo apr-ovados

volumes 9lobais cujo per-iodo de oper-acionalizaijáo é

definido. Os valor-es dos pr-09r-amas var-iam de US$

30.000.000 a US$ 200.000.000~ confor-me a capacidade

financeir-a do Banco~ e o pr-azo é em ger-al de um ano

par-a a colocaijáo.

Na medida em que o pr-09r-ama é apr-ovado e o r-ecur-so

exter-no pr-ovisionado, o Banco emissor- conse9ue um

gr-au extr-emo de flexibilidade, podendo viabilizar- um

pr-oduto que 9ar-ante ao tomador- acesso a capital em 48

hor-as.

O custo de emissáo do "Commer-cial Paper-" de ter-ceir-os

par-a oper-aijáo "back-to-back" é em média de 2 a 3 /. do

valor- da emissáo.

c. EXEMPLOS DE OPERACOES DE "COMMERCIAL PAPER"

. Em julho de 1991~ a Shell Br-asil~ emitiu um "Commer-cial

Paper-", na modalidade emissáo pr-ópr-ia, no valor- de US$

~

I
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50 milhOes para injetar recursos em capital de giro e

investimentos;

. Em abril de 1990, o Banco Francis e Brasileiro obteve

autoriza~Ao formal do BACEN para um programa de

"Commercial Paper" no valor de US$ 100 milhOes a serem

colocados no euro-mercado (este valor foi aumentado

para US$ 200 milh5es). O objetivo da emissAo foi de

o;lerar"fundin';J"para repasse via resolu~Ao 63, mas

também é oferecido como "shell" para emissAo "back-to-

back" .



Banco

,US$ 30,000,000.00
COMMERCIAL PAPER
Emissão em New York para repasse a empresas

no Brasil, de acordo com a Resolução n? 63

do Banco Central

AGENTE DE EMISSÃO E PAGAMENTO

LASALLE NATIONAL TRUST, N.A.
CHICAGO· U.SA . MEMBRO DO ABN AMRO GROUP

AGENTE DE COLOCAÇÃO

ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V.
(ABN BANK) NEW YORK· U.SA MEMBRO DO ABN AMRO GROUP

COORDENADOR NO BRASI L

BANCO HOLANDÊS UNIDO S.A.
MEMBRO DO ABN AMRO GROUP

INFORMAÇOES

BANCO PONTUAL S.A.
São Paulo, (011) 853.7300· Rio, (021) 224.3130· Brasilia, (061) 226.4222
Fortaleza, (085) 221.3761 . Salvador, (071) 359.9966/9099
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Ü. ALTERNATIVAS ÜE SAiÜA PARA Ü :; RISCÜ-PÁ1S"

A Circular 1.901, do BACEN, de 26 de fevereiro de 1991,

divulga que as opera~ôes de crédito externo realizadas

com a ap1 í cacâo de "fresh Money" (dinhe í ro novo) não

serào afetadas por futuras renegocia~ôes ou

reestrutura~ôes da divida externa brasileira.

A Resolu~ào 1.541, do BACEN, de 30 de novembro de 1988,

exclue a exigência de constitui~ào de depósitos no BACEN

as opera~ões de "Commercial Papers". Assim, o fechamento

de câmbio é feito diretamento pelo tomador (emitente do

"Commerc ial Paper") através de Bancos que opererncom

câmbio. Portanto, estes papéis tem sido honrados mesmo em

épocas de crise cambiais.

Mesmo assim, em caso de mudan~a da postura das

autoridades monetárias com rela~ào ao tema, sào sugeridas

a seguir algumas alternativas de a~ào:

1. Prorroga~áo de Vencimento (4)

De acordo com o artigo 999 e seguintes do Código Civil

Brasileiro é possivel fazer uma nova~ào de divida,

(4) Ver Gráfico Esquemático na paga 78
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repactuando o prazo de vencimento da obriga~áo, assim,

prorrogando-se o prazo da opera~ào.

Porém, nestes casos, é necessária a anuência prévia do

BACEN. Esta renova~áo da divida passará a ser regida

pela legisla~ào aplicável na época.

2. Pagamento em Cruzeiros (5)

Em casos de impossibilidade de remessa dos recursos

para o exterior, via BACEN, é possivel fazer-se o

pagamento em cruzeiros.

Para exemplificar, vamos trabalhar com o caso de um

tomador de Resolu~ào 63 de um Banco, cujos recursos

foram lastreados na emissào de I_Im"Commercial Paper"

deste mesmo Banco:

o tomador do papel deseja fazer o pagamento de sua

divida, cancelando a Resolu~áo 63 contrai da, para

tanto paga como faria em qualquer situa~áo em

cruzeiros. Porém, o Banco por for~a de alguma

mudan~a de politica cambial é impedido de remeter

(5) Ver Gráfico Esquemático na pago 81
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divisas~ quitando seu compromisso com o investidor;

e

o investidor, entretanto~ pode aceitar receber o

valor investido em cruzeiros~ por exemplo~ numa

Conta de N~o Residente ( CC-5 ), disponível em

Bancos que operaram com câmbio. A Conta de n~o

Residente é regulamentada pela Carta Circular n.5,

do BACEN, de 27 de fevereiro de 1969.

Para remeter os recursos ao exterior, deverá ser usado

o mecan ismo de "BlLle Ch ip Swap" através do qual o

investidor com cruzeiros no pais, compra um titulo do

Tesouro Americano (T-Bill), pagando-os em cruzeiros. A

legisla~~o nacional permite que um indivíduo no pais

possa comprar ativos no exterior, desde que o

pagamento seja feito no pais e em cruzeiros. No

e:·:ter í or , o invest idor vende esta "T-B ill" em US$ ~

compl etando a operec ão ~ qLle é nor-malmente "casada" ~ ou

seja, o mesmo valor que é "remetido" é "ingressado"~
n~o afetando a posi~~o de reservas cambiais.

o problema deste tipo de transa~~o é o custo

envolvido, pois a taxa de US$ utilizada é a paralela,

portanto o investidor pode ter que absorver uma perda

pelo diferencial entre o cambio oficial e o paralelo.
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Além do pagamento em CC-5, podem ser usados diversos

outros mecanismos como pagamento em cheque nominal em

cruzeiros ao investidor, que o endossa em favor de

terceiros.

3. Cessão de Crédito (6)

a. Para o investidor

Neste caso, a opera~ão é feita entre um investidor

externo, um Banco intermediário e um empresa que

recebeu um repasse de uma Resolu~ão 63, cujos

recursos são oriundos do "Commercial Paper".

o Banco nào tem mais interesse em intermediar a

transa~ào~ e cede os direitos pela Resolu~ào 63 ao

investidor, quitando, desta forma, seu "Commercial

Paper ".

Assim, passa a haver uma rela~ào direta entre

tomador final e investidor. Este tipo de opera~ào

é, normalmente, intermediária para a conversào em

capital, apontada no item 4 abaixo.

(6) Ver Gráfico Esquemático na pago 84
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b. Altera~ào de titular Interno e Externo

Neste caso~ novamente, a opera~áo é fQita entre um

investidor externo, um Banco intermediário e um

empresa que recebeu um repasse de Resolu~áo 63~

cujos recursos sáo oriundos do "Commercial F'aper".

Para ter uma visáo mais completa, analisaremos o

caso em que a cessáo seja interna e externa,

simultaneamente.

o invest idor "A", no e}:terí or , adqu ire um

"Commerc ial F'aper" de um Banco intermed iár í c , o

qual, por sua vez, repassa os recursos para a

subsidiária de "A" no país.

Náo necessitando mais dos recursos no país, e náo

disposto a realizar a perda do ágio via opera~áo

com CC-5 (Conta de Náo-Residente), o investidor "A"

ident ifica , no e:{ter í or , o invest idor "B", que

também possui uma susidiária na país, que por sua

vez necessita de recursos.

"A" recebe a cessáo da Resolu~áo 63 do Banco,

conforme estrutura indicada no ítem "a" acima,

tornando-se credor de sua susidiária no país. Ao

mesmo t.empo em que no e>:terí or , cede a "B" o

direito ao crédito, recebendo em US$. No país, a
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subsidiária de "A" cede .::\Resoluc;ào 63~

transferindo os cruzeiros relativos a seu pagamento

à subsidiária de "B" no país.

Assim, a operac;ào implica em ganho para ambas as

partes "A" recebeu no e:·:teriorUS dólares relativos

ao investimento inicial com um deságio menor do que

ter ia t ido caso operasse v ia CC-5, eriqu ant o "B"

investiu mais cruzeiros em sua subsidiária do que

teria conseguido caso o fizesse através de uma nova

emissào.

4. ConversA0 em Capital Estrangeiro (7)

o investidor nào consegue reaver seu crédito, porém,

vª com interesse participar do capital da empresa

tomadora. Assim, decide converter o crédito com o

tomador em aporte de capital estrangeiro,
integralizando seus recursos, pelo cancelamento da

obrigac;ào do tomador~ ·conforme permite o artigo 7 da

Lei 6.404. Esta conversA0 é feita pelo par, ou seja,

sem deságio, uma vez que pela Circular 1901~ este

valor nào é abrangido por acordos de reestruturac;ào de

dívida.

(7) Ver Gráfico Esquemático na pago 86
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6. BONUS E NOTES

a. HISTóRICO E CARACTERISTICAS GERAIS

1. Defini~âo Geral

Os "Notes" sâo títulos de crédit.o de médio prazo~

normalmente ao portador, emit.idos por empresas ou

Governos.

Estes titulos podem ser emitidos nos EUA, ou no Euro-

mercado ( ver capítulo 4, ítem b, para aprofundar

conceitos ), e as taxas de juros oferecidas

determinam uma segunda segmenta~áo :

"Fü:ed Rate Notes" - scao títulos cujo t.axa de juros é

fixa desde o momento da venda até o v~nciment.o, segue

portanto o conceito do título público americano

(Treasury Note), base de compara~âo mais utilizada a

nível de mercado. Os titulas com juros de taxa fixa

representam cerca de 80 % das emissões; e

O "FIoat in';;;IRate Note" é um titul o cui a t axa de juros

é indexada a uma taxa média amplamente conhecida.

Normalmente e utilizada a taxa LIBOR - London

Interbank Oferred Rate --acresc ida de um "spread" é a

taxa base para este tipo de papel.
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2. Drio;;.ensdos "Notes"

o "Notes" sur9iram nos Estados Unidos, a partir de

1972, e foram desenvolvidos pelos 9randes "players"

do mercado de "Commercial Papers", tais como GMAC

financeira do Grupo GM, FMC - financeira do Grupo

Ford e outras financeiras, principalmente do

segemento de automóveis, que buscavam um instrumento

que pudesse conciliar o prazo de capta~ào do titulo

com o prazo de financiamento do automóvel.

Nos Estados Un idos, os "Commerc ial F'apers" sào

interessantes para emissões de curto-prazo, com

vencimento em até 270 dias, pois para prazos

superiores, a SEC Security Exchange Commission,

or9ào comparável a CVM - Comissào de Valores

Mobiliários - no Brasil exige registro para emisões,

processo que encarece o papel (1).

Os "Notes" tem prazo variável de 9 meses à 30 anos, e

portanto, passaram a estar sujeitos ao re9istro na

SECo Para reduzir a burocracia relativa a este papel,

foi ba í xada a "Rule 415" através da qual as

(1) Este ponto foi abordado no item 4, do capitulo 5
"Commercial Paper"
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autorizaCj:oesda SEC para emiss6es seriam sob a -torma

de programas, devidamente avaliados pelas agências de

crédito (2).

Mas, o fator crítico para o sucesso dos "Notes" nos

Estados Unidos foi a viabilizaCj:áo de um mercado

secundário, obtido via a corretora Merril Lynch, que

montou uma mesa especializada para operaCj:õescom este

tipo de papel.

o mercado americano de "Notes" tem tido um forte

crescimento nos ~ltimos anos, partindo de um patamar

de negócios de US$ 2.6 bilhões em 1980, para atingir,

em 1989, a marca de US$ 60 bilhões movimentados. Este

crescimento, é explicado, basicamente, pelo aumento

da sofisticaCj:áo do título, que passou a receber

"collaterals" (3) como forma de melhorar sua garantia

e, portanto, atratividade.

3. O Euro-Mercado

Uma operaCj:áofeita no Euro-mercado, náo implica dizer

que é uma transaCj:áorealizada na Europa, mas sim uma

(2) O ítem b, do capítulo 1 deste trabalho detalha a
avaliaCj:áode crédito fornecida por estas agências.

(3) No capítulo 7 - securitizaCj:áo, o mecanismo de sofisticar
um título fornecendo garantia adicional é abordado.
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opera~ào realizada com uma moeda diferente daquela

utilizada como padrào no país em que se está

realizando a mesma. Assim uma coloca~ào de titulos da

Petrobrás com refer@ncia dolar no mercado japon@s

seria uma opera~ào no euro-mercado (4)

A moeda mais utilizada para titulos é o dolar norte-

americano, basicamente em fun~ào de sua

disponibilidade, aceita~áo e popularidade. O

percentual de titulos emitido em doiares em rela~ào

ao total nos ~ltimos anos foi 80 % em 1984, 72 % em

1985, 63 % em 1986 e 40 % em 1987. A queda gradativa

que tem sido observada ao longo do tempo. Reflete

momentos de queda das cota~ões da moeda americana

diante das demais moedas fortes, porém nAo se

apresenta como uma tend@ncia consolidada.

O crescimento do mercado de euro-titulos decorre, e

tem sido encorrajada, pela menor regulamenta~ào e

taxa~Ao deste mercado, o que reduz o custo e o tempo
para uma emissAo. A idéia é que uma empresa americana

poderia emitir euro-titulos em semanas ao passo que

se fosse realizar a mesma opera~ào nos Estados Unidos

levaria meses.

(4) Ver o item b, do capitulo 4 para maiores detalhes.
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A taxa de Juros no euro-mercado é análoga à dos

Estados Unidos, ou seja, os titulos podem ser

emitidos com taxa f á xa ("Fi:-:edRate f\.lote")ali com

t axa fIutuante ("FIoat inl;;lRate Note"). Na Eur opa em

especial, os titulas indexados pela taxa LIBOR tem

apresentado um significativo crescimento, porém os

titulos de taxa fixa ainda dominam o mercado.

As vantagens do euro-mercado atrairam a aten~ào dos

paises latinos, os quais se utilizaram deste para

retornar a atividade.

b OS "NOTES" NO BRASIL (5)

A emissào de "Fi:-:edRate Notes", "Float ing Rate Notes" ou

"Euro-Bônus" (genericamente "Notes") no Brasil é

regulamentada pelo BACEN, pela Carta Circular 2.134, de

12 de fevereiro de 1992, e amparada pela Lei 4.131, de 31

de julho de 1990.

Em virtude da natureza de empréstimo externo, e tendo em

vista a equiparactào aos "Commercial F'apers", os "Notes",

como operactões realizadas com a aplicac;:àode "fresh

money", nào serào afetados por futuros acordos de

(5) Ver Gráfico Esquemático na pág. 99
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~enegocia~áo ou ~eestrutura~áo de divida - Circular

1.901, de 26 de feverei~o de 1991 (6).

Assim, da mesma maneira que com "Commercial Paper" , o

risco político da emissáo de um "Note" é reduzido, mas

náo eliminado, pois se mantém o risco de performance da

empresa ligado a posicionamentos políticos, como, por

exemplo, proíbi~áo de exporta~5es.

Como forma de melhorc.'\rsua atrat í v iderí e , os "Notes" sáo

beneficiados pela redu~áo em 100 % na alíquota de IR -

Resolu~5es do BACEN n. 644, de 22 de outubro de 1980, e

Resolu~áo 1.853, de 31 de julho de 1991.

Porém, diferentemente do conceito "back-to-back", OLI

seja, opera~áo entre empresas ligadas, como matriz e

filial,.o "Note" caracteriza-se como investiment.o,

normalmente feito por fundos de investimento, fundos de

pensáo ou seguradoras. Portanto, náo é compatível com a

limita~áo da taxa de juros por parte do BACEN. A Carta

Circular 2.134, do BACEN, de 12 de fevereiro de 1992,

determina a análise individual das condi~5es propostas em

cada solicita~áo de autoriza~áo para emissáo de "Notes",

náo tendo, portanto, uma taxa de juros mínima pré-

definida.

(6) Ver ítem b, capítulo 5 - Commercial Paper.
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Como qualquer outro ativo da economia, a aquisi~ào de um

"Note" é anal isada sob a ót ica de risco ){retorno. O

risco é medido pelas agências de crédito especializadas,

valendo para esta análise a classifica~ào do país de

origem do emissor, caso nào haja uma classifica~ào de

crédito do mesmo. Portanto, os títulos emitidos por

empresas brasileiras nào cotadas pelas ag@ncias de

crédito tem a mesma cota~ào de risco dos títulos do

governo brasileiro. Assim, como a qualidade do crédito

brasileiro é baixa, a taxa de juros destes papéis serào

as mais altas do mercado.

Os lan~amentos de b8nus brasileiros feitos entre 1991 e

1992 tiveram como base uma taxa de juros baixa, de modo a

facilitar o trâmite burocrático junto ao BACEN. Porém,

esta "ta:·:ade coupom" foi ajustada pelo deságio em

rela~ào.ao valor de face (consulte a tabela 1, no item

Introdu~ào, para maiores detalhes).

Os objetivos básicos para aemissào de um "Note" sào,

basicamente: alavancar investimentos e repor capital de

giro. Contudo, a opera~ào pode ser utilizada para

viabilizar especula~ões com moedas (7).
(7) Em Janeiro de 1992, diante do deságio do câmbio paralelo

em rela~ào ao oficial, alguns bancos propuseram a
seguinte opera~ào : emitir "Note back-to-back"
ingressando recursos no país e criando uma via legal
para remessa de dividendos, ao mesmo tempo, realizar uma
opera~ào de "Blue-Chip swap" remetendo via paralelo uma
quantidade maior de dolares do que a ingressada.
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A coloca~ào, por parte de empresas brasileiras, de

"Notes" no mercado internacional tem como principal alvo

os seguintes tipos de investidores:

Investidores institucionais acostumados às aplica~ões

de altos risco e retorno, em busca de titulos que

substituam os "Junk Bonds" americanos;

Funda~ões de previd@ncia e companhias de seguro, que

aplicam uma pequena fra~ào de seus recursos em titulos

com o perfil dos brasileiros;

Pessoas fisicas e juridicas latino-americanas com

recursos no exterior, satisfeitas com a qualidade do

titulo e certos de uma alta rentabilidade;

Fonte de capta~ào para bancos no Brasil, que repassam

estes recursos via Resolu~ào 63;

. Empresas com matriz no exterior, dispostas a injetar

recursos de curto-prazo em suas filiais e, ainda,

interessadas em criar uma via legal para remessa de

dividendos adicionais, sem incid@ncia de Imposto de

Renda; e

Investidores dispostos realizar a opera~ões

especulativas.

A Carta Circular 2.134, do BACEN, de 12 de fevereiro de

1992, redLlz o trâm ite burocrát ico na em issào de "Notes".
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Os principais passos a serem seguidos numa emissáo sáo os

seguintes:

As condições da operaçáo devem ser previamente

submetidas, pelo devedor, à FIRCE e ao COREX, orgáo do

Banco Central, sendo que qualquer ~lteraçáo no que se

refere às condições da operaçáo deve ser imediatamente

comunicada;

No caso de empresa privada, o BACEN tem 5 dias óteis a

contar do recebimento do pedido, devidamente instruido

pelo Firce/Corex, para aprovar as condições de emissáo

do titulo. A náo manisfestaçáo por parte do BACEN neste

prazo, automaticamente, aprova as condições;

A aprovaçáo do BACEN tem validade de 30 dias;

o fechamento de câmbio nos termos do Comunicado Firce

10, de 16 de setembro de 1969, para empresas náo

financeiras, ou da Resoluçáo 63, de 21 de agosto de
1967, para empresas financeiras, será automático, desde

que devidamente acompanhado pelos seguintes documentos

Manifestaçáo firme dos agentes de emissáo, colocaçáo

e pagamento do titulo no exterior a respeito das

condições financeiras e de prazo da operaçáo;
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Declara~ões na forma da Carta Circular, do BACEN, de

17 de junho de 1986~ firmadas pelo emissor e agente

da opera~áo;

Confirma~áo de possível listagem em Bolsa de Valores;

Confirma~áo do cronograma de desembolsos;

No caso do emitente pertencer ao setor público, a

opera~áo deverá ainda ser objeto de credenciamento

prévio, na forma da legisla~áo em vigor, para o que

deveráo ser apresentados, adicionalmente, os

seguintes documentos:

Manifesta~ào do Departamento do Tesouro Nacional;

Declara~áo do emissor de que a opera~áo submetida ao

BACEN foi a que apresentou melhores prazos e

condi~ões financeiras dentre as of~rtadas; e

o registro da opera~áo deverá ser solicitado no prazo

de até 30 dias após o ingresso das divisas. Náo será

necessário o registro de opera~ões que náo impliquem em

fechamento de câmbio.

A estrutura básica de emissáo de "Notes" envolve um banco

no Brasil que faz o fechamento câmbio e obtém um·agente

no exterior, que é responsável pela coloca~áo. No caso de

volumes importantes de coloca~áo, sáo organizados

sindicatos de bancos, que flexibilizam e aceleram a venda

dos titulos no exterior.
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o passo seguinte é o repasse ao investidor final. Para

entender melhor a mecânica de funcionamento do sindicato

de bancos veja o item b2, no capitulo 4.

Tendo em vista a menor regulamenta~ào e a maior

facilidade operacional, os "Notes" brasileiros sào

colocados no euro-mercado e listados na Bolsa de

Luxembur: go.

c. EXEMPLOS DE OPERACOES COM "NOTES"

Para conhecer alguns exemplos de emissões de papéis

bras ile iros na modal idade "Notes", conaulte o i tem c, do

capitulo 3.

d. CUSTOS DA OPERAÇAO
Os custos desta opera~ào, dependendo do valor, do banco e

da estrutura envolvidas, situam-se na faixa de US$ 50.000

a USS 100.000. Sendo, portanto, viável apenas para

grandes coloca~ões, na faixa superior a US$ 20.000.000

e. ALTERNATIVAS DE SAlDA PARA O "RISCO-BRASIL"

Os.mecanismos de prote~áo mais importantes e utilizados

contra o "risco-Brasil", estào detalhados no ítem d, do

capitulo 5 - "Commercial Paper",e também sào válidos para

o caso de emissào de "Notes".
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Ao lado destes mecanismos do capítulo 5, os "Notes"

normal mente tem uma cláLISLlla chamada de "Convenant", na

qual sào definidas algumas garantias adicionais. Para

melhor entendimento segue um exemplo prático de

"Convenant" de uma emissào realizada em dezembro de 1991:

A cotac;:àode cr é d ito mín ima para este papel ("cred it

rat; ing") será a cotac~ào dos dema í a papé is da dív ida

brasileira;

Se a empresa ou sua subsidiária oferecer um bem em

garantia a um empréstimo externo, a mesma garantia deve

ser proporcionalmente extendida aos papéis desta

emissào;

o índice de endividamento sobre o patrim8nio líquido da

empresa, e de suas susibiárias, deve ser inferior a 1;

A empresa nào permitirá às suas subsidiárias a criac;:ào

de quaisquer restric;:6escontratuais à distribuic;:ào de

dividendos; e

Nào será permitida a fusào da empresa com qualquer

outra, salvo o caso em que a empresa resultante da

fusào seja regida sob as leis brasileiras, e que a

sucessora assuma o ônus das "Notes".
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This announcement appears as a matter of record only.

u.s, $ 55,000.000'
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States (or to a V.S. person) absent registration or an exemption thereof.
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u.s. $100,000,000

., ~e~~O~~i~a!õ:s Brasileiras S.Â.

101/4% Notes Due 1'993
(redeemab/e at option of holder on December 21, 1992)

~ I I '

I ereor as

The Notes will bear interest on the outstanding principal amount thereof, payable semi-annually on June 20 and
December 20, until maturity, commencing on June 20, 1992 (each such date an "Interest Payment Date").
Payments on the Notes will be made in U.S. dollars without deduction for or on account of Brazilian withholding
taxes to the extent described under "Description of the Notes - Additional Payments."

Subject to prior redemption, the Notes will be payable in full on December 20, 1993. The Notes are subject to
redemption at the option of the holders on December 21, 1992, at par, plus accrued interest. See "Description
of the Notes - Principal: Redemption at Option of Holder."

Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange.

The issue price of the Notes is 99.80% of their principal amount, plus accrued interest, if any.

THE NOTES ANO COUPONS ARE NOT OBLlGATIONSOF, NOR ARE THE OBLIGATIONS OF TELEBRÁS
WITH RESPECT TO THE NOTES OR COUPONS GUARANTEEO BV, THE FEOERATIVE REPUBLIC OF
BRAZIL.

For a discussion of certain factors regarding the Federative Republic of Brazil ("Brazil") which should be
considered by prospective purchasers of Notes, see "The Federative Republic of Brazil."

The Notes have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"$ecurities Act"). They include Notes in bearer form that are subject to special U.S. tax law requirements.
Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to USo
persons. See "Distribution of the Notes."

The Notes will be represented initially by a temporary global Note without coupons to be deposited with a
common depositary for the Euroclear System ("Euroclear") and Centrale de Livraison de Valeurs Mobilieres
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Notes in bearer form in denominatlons of U.S. $1,000 and USo $10,000 not earlier than the 40th day after the
closing date, which is expected to be December 20, 1991. A United States qualified institutional buyer. as
defined in Rule 144A under the Securities Act. may at any time exchange the portion of the temporary global
Note beneficially owned by it for definitive Notes in registered form in denominations of USo $100,000. Defmtttve
Notes in bearer form will be delivered only upon certification Ihat the holders and beneficiai owners thereof are
not U.S. persons as described under "Distribution of the Notes." A holder of Notes must exchange such
holder's shareof lhe temporary global Note for definitive Notes before principal or interest can be collected
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7, SECURITIZACãO DE EXPORTACOES

a, DEFINI CãO

"Securitizac;:ào" é o processo que vincula al9um tipo de

9arantia ("collateral") .::\um t.ítulo, de modo a ·facilitar

a captac;:àode recursos junto ao público investidor. O

termo securitizac;:ào vem da palavra em lingua in91esa

"security" e é utilizada para denominar papéis com

reconhecida credibilidade.

Existem duas modalidades básicas de securitizac;:ào:

1. Securitizaçào do fluxo futuro de exportações (1)

A securitizac;:ào do fluxo futuro de exportac;:ões, é uma

forma de pré-venda, que implica na cessào, normalmente

com direito de re9resso, dos direitos sobre um

contrato futuro de exportac;:ào.

O comprador potencial destes direitos é uma "trustee",

que normalmente é um organizac;:ào li9ada a um banco
comercial, engajada como agente fiduciária ou como

custodiante de um título ou contrato, que lastreada

(1) Ver Gráficos Esquemáticos nas pá9S. 117 e 118
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neste contrato, emite um titulo no exterior,

repassando o mesmo a investidores institucionais.

o importador, passa a ter uma vincula~áo direta com a

"trustee", repassando a esta os valores referentes às

importa~ões previstas no contrato firmado junto ao

exp or t ador .

Com estes recursos, a "trustee" renumera os

investidores em seus titulas, entregando ao exportador

os valores liquidas remanescentes.

A opera~ao conforme definida acima, caracteriza a

forma "clássica" de securitiza~áo. 1\10Brasil,

entretanto, náo foi possivel realizar securitiza~Ões

nesta modalidade.

2. Securitizac;áo como "collateral" (2)

Esta modalidade de securitiza~áo implica, basicamente,

na colateraliza~áo, ou seja, o fornecimento de uma

garantia adicional ao titulo.

Desta forma, uma empresa interessada na emissáo de um

titulo no mercado financeiro internacional, utiliza as

receitas futuras de um contrato de exporta~áo como

(2) Ver Gráficos Esquemáticos nas págs. 119 e 120
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garantia de pagamento do titulo visando~ assim~

reduzir o risco inerente à operaçào.

A abordagem deste capitulo buscará aprofundar os

conceitos relativos a esta forma de securitizaçào.

No Brasil, o conceito de securitizaçào de exportaç5es

surge como forma de reduzir o custo de captaçào

externa~ ao reduzir o risco que o investidor corre~

dentro de uma ótica de modelo de decisào Risco x

Retorno.

A operacionalizaçào desta maior garantia está em

vincular contratos de exportaçào já firmados com a

performance do titulo a ser emitido.

Para a maior garantia~ por parte do investidor, é

sol icitado ao e:·:portadoruma "sobre-Col ateral izaçào",

ou seja~ o valor do contrato de exportaçào caucionado

em garantia do titulo é maior do que o próprio
titulo. A relaçào entre garantia e titulo varia em

funGào do risco~ mas em geral situa-se entre 2 e 5

vezes o valor recebido.

Através deste processo~ uma empresa no Brasil, com

contratos firmes de exportaçào de seus produtos, e

necessitando de recursos, emite um titulo no
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e:·:ter' í or , ilor-malmente um "Fi:-:ed Rate Note" ou um

"FI oat inq F:ate Note" e v incul a a estes a r-eceita

obtida via contr-ato de expor-ta~áo.

b. RISCO

Assim~ sur-ge uma nova modalidade de capta~áo~ que se

difer-e dos títulos tr-adicionais como o "Commer-cial

Paper-"~ a medida que o cumpr-imento do pr-imeir-o tem

vinculo dir-eto com expor-ta~ões~ enquanto que a capacidade

de r-epagamento do ~ltimo depende do desempenho global da

empr-esa.

A per-cep~áo do menor- r-isco deste título se consolida a

medida em que sur-ge a figur-a básica de inter-media~áo~ a

conta de p.assagem ou "escr-ow account".

Esta conta aber-ta em nome do expor-tador-~ em um Banco de

pr-imeir-a linha no exter-ior-, r-ecebe todos os pagamentos

feitos pelo impor-tador-, no que se r-efer-e ao contr-ato de

expor-ta~áo, e automaticamente r-etêm as par-celas

destinadas a honr-ar- o compr-omisso com o compr-ador- do

título emitido pelo expor-tador-.

A med ida em que e}:iste a "sobr-e-col ater-iza~áo", a cada

depósito efetuado pelo impor-tador- na "escr-ow account",
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por conta de cumprimento do contrato de exporta~ào, além

de ser suficiente para remunerar o investidor no

exterior, gera entradas de caixa para o exportador, as

quais devem ser imediatamente internadas. O BACEN exerce

firme controle sobre esta conta, obrigando a

internaliza~ào dos valores liquidos da transa~ào.

Assim, o risco politico, ou seja o risco do pais de

origem do exportador promover mudan~as em sua legisla~ào,

que venham a impedir este de cumprir seu compromisso

junto ao investidor, através de fechamento do câmbio e

remessa de divisas, fica bastante reduzido.

Permanece, ainda, parte do risco politico, no que se

refere a mudan~as na legisla~ào que impe~am o exportador

de entregar sua mercadoria ao comprador.

A medida em que esta seguran~a adicional é introduzida, o

risco total da opera~ào reduz-se e consequentemente o

custo total segue a mesma dire~ào.

Porém, é preciso salientar que este titulo nào se

configura como titulo sem risco, portanto sua

precifica~ào, em qualquer momento, será superior à do

Treasury Bond, titulo do Tesouro americano, base para o

sistema comparativo de precifica~ào à taxa fixa.
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o risco remanescente é o de performance, ou seja a

capacidade do exportador produzir e entregar o bem ou

servi~o especificado no contrato de exporta~áo, a

capacidade do importador em cumprir seu compromisso

financeiro e mesmo o grau de garantia envolvida no

contrato de exporta~áo, pois este pode configurar-se como

compra firme, ou inten~áo de compra.

Para o investidor, uma análise de crédito adicional é

necessária, a do importador, para prevenir seu risco de

inadimpl@ncia e uma eventual obsolesc@ncia do

produto/matéria-prima/servi~o, objeto do contrato.

c. COMPARATIVO DE CUSTO TOTAL DA OPERACAO

A securitiza~áo de um titulo visa, portanto, buscar

redu~5es no custo total ~e uma coloca~áo.

Em contrapartida, analisando a prote~áo e seguran~a que

busca o investidor, a opera~áo torna-se bastante

complexa, com a interven~áo de dezenas de advogados de

ambas as partes, emissor e investidor, tornando-a lenta.

Os contratos de exporta~áo devem ser totalmente abertos e

analisados. Portanto, o importador também deve dar sua

anu@ncia a esta opera~áo. Esta provid@ncia é importante
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sob dais aspectos: primeiro~ podem existir na contrata

cláusulas secretas~ as quais podem implicar em exposi~áo

de condi~ôes estratégicas da importador; segunda, a

importador precisa confirmar a existência do contrata de

exporta~ào e manifestar seu deseja em utilizá-la.

Com todas estas interven~ôes, a volume de haras de

trabalha aumenta sobremaneira, e na mesma dire~ào, variam

os custas de coloca~ào.

Certas análises indicam que a custa final da titula

securitizado, levando em canta economias e deseconomias,

propiciadas par sua operacionaliza~ào e caracteristicas

gerais, praticamente equivale ao custa final de um titula

sem garantia.

A vantagem, na entanto, desta opera~ào esta na prazo,

pais um titula securitizado tem um prazo média de 5 anos,

enquanto que as nào garantizados nào superam as 2 anos,

em média.

d LEGISLAÇAO

A emissào de titulas na exterior com vinculas de
exporta~ào - Securitiza~ào, foi regulamentada através da
Resolu~ào n. 1.834, da BACEN, de 26 de junho de 1991, e
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complementada pela Circular n. i.979~ do BACEN~ de 27 de

junho de 1991. As regras gerais estào decritas abaixo:

As empresas exportadoras poderào emitir titulo no

e:·:terior~ conhec idos como "F í xed Rate Notes" OLI

"Floating Rate Notes"~ com o objetivo de reforCj:arseu

capital de giro ou para adquirir bens de capital

importados;

As operaCj:ôesde captaCj:àoexterna nào poderào ter prazo

de pagamento inferior a 361 dias;

Os recursos captados no exterior poderào ser repassados

pela tomadora à suas controladas ou à sua controladora;

. A garantia da operaCj:ôesestará vinculada às

export aCj:ôes;

A empresa exportadora deverá apresentar ao BACEN uma

solicitaCj:àoformal para colocaCj:Aodos titulos no

e}:ter í or.t

Deverá ser aberta uma conta bancária no exterior~ em

1

Banco primeira linha, pela qual transitarào as receitas

da exportaCj:àovinculadas ao processo de securitizaCj:ào

("Escrow Account" ou Conta de Passagem);

O controle dos movimentos desta conta será feito pela

FIRCE - Departamento de capitais Estrangeiros. Os

valores depositados nesta conta devem guardar relaCj:ào

com o valor dos compromissos venciveis no próximo

periodo. O Firce pode estabelecer limites máximos para

os saldos da conta, bem como poderá exigir a



111

apresenta~ào periódica de relatórios de auditoria

elaborados por empresa especializada; e

A empresa exportadora poderá utilizar os recursos

liquidos recebidos da exporta~ào para quitar

compromissos de importa~ào de insumos, máquinas e

acessórios, sempre com anuªncia prévia do BACEN.

e. ROTEIRO BáSICO PARA EMISSAO DE TíTULO SECURITIZADO

A documenta~ào a ser ingressada no BACEN para aprova~ào

de uma emissào de papéis securitizados, é a seguinte:

Enviar ao BACEN manifesta~ào formal do agente da

opera~ào confirmando a estrutura e as condi~ôes

financeiras e de prazo da mesma, bem como

comprometendo-se a fornecer ao FIRCE, as seguintes

informa~~es : nome da institui~ào financeira de

primeira linha junto ao qual será aberta a conta-

depósito remunerada, destinada ao transito dos recursos

auferidos com a exporta~ào; o n~mero e titular da
conta; e extratos semestrais analíticos e auditados;

Declara~ào do agente confirmando a nào incidªncia de

quaisquer outros encargos na opera~ào, além dos

informados;
Termo de compromisso firmado pela tomadora dos

recursos, garantindo a movimenta~ào exclusiva da conta

de passagem para recebimento/aplica~ào dos recursos
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oriundos da exporta~ào ora oferecida como garantia e

interna~ào imediata dos recursos liquidos sobrantes

após o pagamento ao investidor;

. Após a aprova~ào formal pelo BACEN da estrutura e

condi~ões da opera~ào, é feita a solicita~ào de

anuência prévia para entrada das divisas; e

• As opera~ões com securitiza~ào de divida devem ser

real izadas sempre com "Fresh 110ney", OLI sej a, d inhe iro

novo, portanto, nào afetado por futuros acordos de

renegocia~ào da divida externa, conforme disposto na

Circular BACEN n. 1901, de 26 de fevereiro de 1991.

f PERFIL DO MERCADO DE SECURITIZACAO NO BRASIL

Quando da regulamenta~ào da opera~ào de securitiza~ào, em

junho de 1991, o mercado potencialmente interessado neste

tipo de coloca~ào foi estimado em US$ 900 milhões/ano.

Os principais atrativos deste tipo de emissào sào, as

menores taxas de juros advindas da melhor garantia da

opera~ào; bem como os prazos de financiamento, muito mais

longos, permitindo uma melhor adequaçào ao prazo de

maturaçào de investimentos, que se situam numa faixa

média de 3 a 5 anos.
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Muitos sào os candidatos a utilIzarem este tipo de

capta~ào externa: Petrobrás, Companhia Vale do Rio Doce,

Aracruz, Varig, Ford, Grupo Gerdau e Grupo Odebrecht, sào

os mais lembrados.

Neste Próximo item, abordarei algumas experiência

práticas de algumas empresas, e as dificuldades ou

facilidades, propiciadas pela processo de securitiza~ào

das e)·:porta~ões.

9 PRINCIPAIS OPERACOES

1. Embratel - Empresa Barasileira de Telecomunica~ões

A Embratel em 1990, assistida pelo J.P. Morgan, antes

mesmo .da regulamenta~ào da opera~ào de securitiza~ào

por parte do BACEN, realizou a primeira opera~ào do

gênero no Brasil.

Foi uma emissào de US$ 50 milhões, por um prazo de

dez anos, a uma taxa de 1.7 % acima do Treasury Bill

americano.

Como "Collateral" foi oferecida receita proveniente

do saldo entre as liga~ões telef6nicas entre o Brasil
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e os Estados Unidos, através da empresa AT&T

American Telephone and Telegraf.

A estrutura~ào da opera~ào levou 5 meses e consumiu

US$ 500 mil, apesar ter-se baseado em uma estrutura

semelhante utilizada entre a Telmex - empresa de

telecomunica~ões do México e a mesma AT&T.

2. Varig - Via~ào Aérea Rio Grandense

A Varig, em 27 de dezembro de 1991, lan~ou,

assessorada pelo Citibank, US$ 55 milhões em titulos

com prazo de 5 anos, lastreados na receita futura

proveniente da venda de passagens aéreas nos Estados

Unidos através de cartào de crédito.

A lógica da opera~ào é bastante interessante, a Varig

tem um fluxo de recursos moderadamente garantidos,

provenientes da venda de passagens no mercado

americano. Portanto, tem um fluxo de receitas que

pode ser oferecido para garantizar uma emissào de

titulos. Para a efetiva~ào e identifica~ào de um

"importador" que será I~esponsável pela compra futura,

foram utilizadas as companhias administradoras de

cartões de crédito: American Express, Diners Club,

Mater eOVisa.
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Deste modo, a receita de passagens cujo, pagamento

for feito por algum destes cart5es de crédito, será

depositada numa "escrow account", ficando disponível

para a cobertura dos juros e principal ao investidor.

o volume de garantia oferecido supera em duas e meia

vezes o valor dos papéis emitidos, o que deve gerar

um comprometimento de cerca de 34 % das receitas da

empresa com comercializa~ào de passagens no mercado

americano.

Para a distribui~à~ do papel a Varig criou uma

"special purpose company" - SPC, denominada Vecard, a

qual será extinta ao final da opera~ào.

":!''-' . Coordenadas pelo Banco Garantia

o Banco Garantia será o primeiro a coordenar emiss5es
de titulos, lastreados em contrato de exporta~ào,

após a regulamenta~ào das opera~5es de securitiza~ào

pelo BACEN.

A opera~ào de US$ 150 milhôes foi realizada em nome

da Billinton Metais, empresa do Grupo Shell e



116

subsidiária da Billinton Internacional MetaIs, com a

qual mant@m contratos de exporta~ào.

Foram colocados dois tipos de papéis, um com taxa

fixa e outro com taxa flutuante, e a taxa de juros

média é de 1,25 % acima da taxa LIBOR - London

Interbank Offered Rate.

Nesta mesma época, foram colocados titulos no valor

de US$ 125 milhões de emissào da IBM Brasil, cuja

garantia sào as exporta~ões de pe~as e computadores

da IBM Leasing. Esta opera~ào esta lastreada na

regulamenta~ào do BACEN, que permite que a empresa

tomadora apresente como garantia o fluxo de

exporta~ões de sua coligada.
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8. ADR's E IDR's

a. DEFINIÇãO

Denominam-se ADR ("American Depository Receipt") ou IDR

("Intenational Depository Receitp") o recibo_

representativo de a~5es de empresas estrangeiras,

négociadas, respectivamente, nos mercados norte-

amer icanos (ADR) e europeus e as iát icos (IDR) (1).

Desta forma, a~5es de uma empresa sáo emitidas em seu

pais de origem e depositadas num banco custodiante. Com

lastro nesta emissáo devidamente custodiada, um banco,

com representa~ào no mercado que se deseja acessar,

denominado banco depositário, emite um titulo (receipt) e

vende-o aos seus clientes.

Utilizando uma conceitua~ào simplificada, pode-se

entender a ADR como um substituto para os investidores

institucionais que gostariam de aplicar diretamente nos

mercados de capitais, como por exemplo o brasileira, mas

náo o fazem por receio em rela~áo à custódia interna ou

porque nào foram ainda autorizados a proteger-se na

mercado de indice futuro.

(1) Genericamente neste trabalho, utilizaremos a expressào
ADR para as duas formas de emissáo.



b. CARACTER!STICAS DOS ADRs (2)

Todos os recibos do tipo ADR evidenciam a~5es

depositadas, as quais normalmente sào custodiadas em um

banco no pais de origem do emitente, como, por exemplo,

no Brasil. Os ADRs sào titulas emitidos pelo banco

depositário que, dependendo do nivel, sáo registrados na

SEC- Security and Exchange Commission (3). Normalmente

existe uma rela~ào entre o número de a~5es depositadas e

o titulo emitido, assim, por exemplo, um ADR pode

representar 5 a~ões. Os ADRs podem ter sua propriedade

fisica ou eletr8nicamente transferida.

Todos os ADRs sáo nominativos, e trazem agregados as

instru~ôes para transferências (4). Este fato decorre

basicamente da necessidade de registro junto à SECo Os

titulos emitidos no euro-mercado, em fun~ào de sua menor

regulamenta~ào, sào normalmente ao portador.

Nào resta dúvida de que o mercado mais ativo de titulos

representativos de depósitos de a~ões é o americano, em

fun~ào do maior número de investidores institucionais. Os

outros mercados sào mais amorfos e normalmente necessitam

(?, Baseado em trabalho elaborado pelo Bank of New York.
(3) O item c, deste capitulo, traz uma análise completa dos

niveis de ADR.
(4) Veja o titulo da CTC chilena anexo no final deste

capitulo.
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de ma lor nümero de "t rancrie s ' para consE'9uir a colocaç âo

total. Os pr: inc ipais mercados, portanto', sào:

ADRs nos Estados Unidos (e Canadá) sào cotados na Bolsa

de New York (NYSE), American Stock Exchange (Amex) e

National Association of Securities Dealers Quotation

(NASDAQ) ;

IDRs na Europa sào cotados na SEAQ de Londres e algumas

vezes em Luxemburgo.

c. NíYEIS DE EMISSãO DE ADR

As empresas que pleiteiam emitir ADRs no mercado

americano, podem fazê-lo em um dos três níveis

oferecidos. A diferenciac;:ào entre os níveis está na

quantidade de informac;:ôesfornecidas aos investidores. Os

níveis sào os se9uintes

• Nível 1 ("Pink Sheet")

~ o nível mais barato de emissào, nào exigindo taxas de

"underwriting" nem alterac;:ôEfsno balanc;:oque os

compatibilizem aos padrôes exi9idos pela US GAAP.

Porém, permit~ tempo para a empresa familiarizar-se com
os mecanismos e com o mercado, enquanto os investidores

comec;:ama conhecê-la: ~ Q primerio passo. Além disso,

proporciona um crescimento potencial da liquidez da

ac;:àopela ampliac;:àoda base acionária.
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Entretanto~ nào serve para alavancar recursos novos~

uma vez que nào pode lastrear a emissào de títulos ou

valores mobiliários novos~ mas sim~ de títulos ou

valores mobiliários já existentes~ adquiridos no

mercado secundário local e~ após enfeixados em ADR,

negociados no mercado secundário externo.

Os custos envolvidos nas opera~ôes de nível 1 sào da

ordem de US$ 20.000 à US$ 50.000 •

• Nível 2 ("Listed")

Da mesma forma que os papéis emitidos no Nível 1, as

emissôes de Nível 2 nào permitem alavancar recursos

novos.

O objetivo básico deste nível de emissào é o de dar

maior visibilidade a empresa~ em virtude da listagem e

negocia~ào póblica.

Para tanto~ a empresa precisa cumprir as exigências da

US GAAP, da SEC e das próprias bolsas de valores quanto

a abertura e formatos das informa~ôes contábeis e

financeiras.
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o custo médio de um programa ADR nível 2 é da ordam de

US$ 50.000 à US$ 500.000, e, como nAo alavanca recursos

novos, nAo é muito utilizado .

• Nível 3 ("Fully Registered")

Diferentemente dos demais, este Nível permite a

alavancagem de recursos novos, mediante a emissAo

simultânea de novas a~5es no mercado local e de ADRs no

mercado externo. A empresa emissora dos títulos e

valores mobiliários, deverá ser registrada perante a

autoridade no exterior, submetendo-se, desta forma, a

todas as exig@ncias válidas para as sociedades sediadas

naquele país e que tenham as suas ~~5es publicamente

negoc iadas em bolsa, incIus ive no que diz respe ito às

práticas contábeis.

Os custos médios de coloca~Ao variam de US$ 500.000 à

US$ 1.500.000 •

• Alternativa de EmissAo

Além dos 3 níveis de emissAo citados acima, a empresa

pode decidir-se a emitir ADRS via coloca~áo privada,

regida pela "Rule 144 A", que reduz a necessidade de

registro e informa~5es nas emiss5es privadas destin~das
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a invest idores sel ec ionados (li qual if ied instoituc ional

bu v er a /I) •

d, O MERCADO NORTE-AMERICANO

o ADR come~ou a crescer nos Estados Unidos a partir da

década de 80, em fun~áo da necessidade de empresas de

fora dos Estados Unidos acessarem os recursos de

investidores institucionais americanos.

o volume de recursos dos investidores institucionais

americanos, aplicados nas Bolsas de Valores, chega na

casa dos US$ 2 trilhões.

Atualmente, existem mais de 850 programas de ADR de

empresas de 31 países. Os dados de 1990 das bolsas

americanas indicam existência de 176 programas listados,

atendendo, portanto, as exigências dos níveis 2 ou 3,

conforme visto acima, captando US$ 74 bilhões. Estima-se

que os demais programas transacionados no mercado de

balcáo tenham conseguido captar outros US$ 125 bilhôes.

O Reino Unido é o país com o maior número de ADRs

listados em bolsa, 51, tendo conseguido arrecadar US$ 41

bilhões. Outro país com participa~áo importante é a

Holanda que, com 8 programas listados, conseguiu captar
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US$ 15 bilhões. Com menor expressA0 seguem Espanha com

US$ 3.9 bilhões; Suécia com US$ 2.7 bilhões e México com

US$ 2.5 bilhões.

e. ADR NO BRASIL (5)

A normatiza~Ao do ADR no Brasil esta regulamentada pela

Resolu~Ao n. 1.848, da CVM, de 31 de julho de 1991.

Desde a sua regulamenta~Ao até fevereiro de 1992 nenhum

programa de ADR havia sido lan~ado por empresas

brasileiras, e, no curto-prazo, poucas sAo as empresas

capacitadas a acessar os fundos com esta opera~Ao. As

principais candidatas neste momento sAo a Aracruz e a

Riocell, ambas no segmento de celulose. Estas empresas já

estAo preparando-se há algum tempo para a emissào de

ADRs, padronizando suas informa~5es contábeis segundo os

critérios americanos.

A base da regulamenta~Ao emitida foi o trabalho elaborado

por um comitê de executivos financeiros de mercado sob a

coordena~ào da CVM. A recomenda~ào básica deste comitê
foi o de adotar uma regulamenta~ào, a nível de Conselho

Monetá~io Nacional, nos moldes daquela aplicável aos

(5) Baseado no trabalho da Comissào Especial montada pela
CVM para analisar a regulamenta~ào dos ADRs no Brasil.
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Fundos de Investimento de Capital Estrangeiro. As

principais questões analisadas estâo listadas abaixo:

• QuestBes Cambiais

Os recursos captados pelos ADRs no exterior

ingressariam no país através do câmbio comercial, com o

correspondente registro de investimento junto ao BACEN.

O registro seria feito em nome do banco depositário

estrangeiro. As cautelas das aq5es permaneceriam

custodiadas junto a uma institui~âo financeira

brasileira, o banco "custodiante", que seria

responsável pelo registor de investimento.

A rapidez e agilidade exigidas nas operaqões relativas

aos ADRs requer tratamento semelhante àquele

proporcionado aos Fundos de Investimento Capital

Estrangeiro. Todas as fun~5es atribuídas à institui~âo

administradora do fundo de investimento pasariam ao

banco custodiante. O certificado de registro
continuaria a ser o documento hábil para o retorno do

capital e o banco custodiante seria responável pela

totalidade do processo de registro.

Como os investidores estrangeiros teriam a

possibilidade de resgatar os ADRs, o banco custodiante
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ficaria encarregado do cumprimento de todas as

formalidades legais~ tratando deste processo.

IJFlow-backlJ~ou seja~ o direito de um investidor de

converter seu ADR em a~5es no mercado brasileiro,

vendendo-as ou permanecendo como investidor direto~ é

um direito exigido pela legisla~Ao norte-americana. O

resultado da venda seria repatriado como qualquer outro

investimento de risco no pais devidamente registrado no

BACEN.

Já com rela~Ao ao IJInflowlJ~ou seja~ a possibilidade de

um investidor comprar a~5es de empresa que tenha um

programa de ADR e trocá-las por novos ADR~ nAo foi

recomendado para implementa~Ao.

As expe~i@ncias do Chile~ México e Espanha demonstraram

que nAo é muito intensa a incid@ncia de IJFlow-backlJ~

uma vez que os mercados internacionais tem mecanismo

vaso-comunicantes~ o que reduz a possibilidade de

ganhos com arbitragem nestas opera~ões .

• Questões Societárias

Para compatibilizar o mecanismo dos ADR com o direito

de prefer@ncia para subscri~Ao dos acionistas~ as

empresas que participarem no programa de ADR devem ser
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obrigatoriamente abertas, e a emissào das novas a~ões

deve ser feita mediante subscri~Ao pública

simultaneamente nos mercados brasileiro e externo,

através de institui~ões financeiras brasileiras e

estrangeiras. As aloca~ôes das a~ôes a serem colocadas,

nos mercados brasileiro e externo, podem ser

remanejadas para atender as demandas das a~ões

indicadas previamente à coloca~Ao.

Na véspera da efetiva coloca~ào, o pre~o das a~ôes no

exterior será fixado em dólares norte-americanos, e,

simultaneamente, o pre~o no mercado brasileiro será

fixado em moeda nacional, utilizando, para tanto, uma

taxa de câmbio projetada para o dia de fechamento, o

que ocorre cinco dias óteis após a subscri~ào das

a~ôes. Eventuais diferen~as entre os pre~os brasileiro

e estrangeiro serào de pequena monta .

• Questões Tributárias

A tributa~ào brasileira tem que se compatibilizar

àquela dos demais paises captadores de recursos. Para

tanto, é preciso extender ao ADR o mesmo tratameto

fiscal dispensado aos Fundos de Investimentos - Capital

estrangeiro, i.e., 15 % sobre o rendimento (dividendos

e bonifica~ôes em dinheiro) e isen~ào no ganho de

capital.
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mlSMOn 11he ··Comm,ulon") I""nodre leporls requlled ullder lhe SccUrille\ bchlllge Acl OI 193". Su~h 1"t'001[\ and commumcallons wllI
bc: ••vailablc for m\pcCllon and roP~cn8 by holdell anil O .••.nerl ai lhe pubhc rclen:nce fa"hllts mamtalnw by lhe Commlsslon IlXateu .[
"'0 Fiflh Slrec[. N.W .. WalhlllgH.>n.I).C. 20549.

The Depos"alv "'lU müe a"lllable for lnspecllo~ by ()wnen of Reecipu allt~ Corpor.ue Trusl Officc any n:ports am.! commuOlCill·
1I0ns. including an)" rro~y \OlIcl[lo, malcrial. re<:e,~ed from lhe Company .••.hich an: both l.) It'cel"l:d by lhe Ucposuary IS lhe holder of
lhe Dcpo$iled Sc~ulille' 3nd (bl rnadt lentralt)' "lIllable !O lhe holoer5 of surh U.:tN<lled Sc-curllles by lhe Company. Tke Dcposit.ar)' .••.111
also wnd lO U ..•.n~" of lte.·Cl!)U ~OOIC~ of lhe Enllllih "l:rSlOnS of such ttPO'h .••.hen furmshed oy lhe Company pUlSuanl 10 lhe DePOSH
A&recment.

The UcpoSIl~IY ",lii k~p b«rkl fOI lhe 11:J1Slr.1l10n of !l.eçelplS and lranlfers af Rcccipts ••.hleh at ali ruson.ble tim" snalL be

~r~~p:~~fn'~~~~n~:~~,t ~"'a~~s~~e~~I~~j~[~~~:~ It.~:~ ~~hb~nl~~~i~f :~:'~~:p~n~o~,',: ~~~~~~~cd°7;,":h~iÕ;~~,~~h.~:~
orlhell.~lpu.

Tke DepOsuary ma) e/ose lhe ll1l0lfer book\. al .n)' ume or flom IIlne 10 "me. .••.hen deemeO npedlenl by 11 io conneçtion .••.i[h
lhe pcrformallCC" of i[1 dUIIC'ó

I t. DIVID[:'IiDS ANO mSTRlBVTIO,'loiS. WhenC\<l:r llle Dcposit.ry 01' t~ CUllodi.n sha.lI teCeiYC Iny euh di~idend OI' olher
cuh distribullon upon ,IIIV Ueposlled Scruritl«. lhe UcPO~II~IY .••.,11. subJCÇI 10 Iht provisionl of S«[ion 4 OS of [he DcposÍl Agrecment
and Iflel flAln:,l • freurd dale 111rcspccl lhereof punuanl :0 Stc:u<Jn 4.06 Ihen:-of. eon","rI \ueh dividend OI"dl5tnbulion InlO U.S. doUarl,
d1sUibu[e lhe amOUnl lhu~ rccel''CtI tO tMo....nen enlltled Iherelo, prO\',dec.. ho~r. [h.l [he DcposlIaly shall m.ke .ppropfÍllC Idjuumenll
in IIIe am,:)Unes 10 dllilrrbuled in It!oJlCl:' ofl~) an)' OI [hc DeoomC'd SeculiuC'S bein,: nOI enlllled. by rcuon of dale of iuuanet or OIherwi:roe.
10 fC'CelYCali or any poruon of \ueh dltlllhulion or Ibl any amounlS li) wilkht!d OI ~qulltd tO bc .••.iIO'lx:ld by the luucr. lhe Cu,[oolan
ur Ihc DepoSIl.1rV purluanl [O Sc'~"on 1.02 of [he Ucposu AI~ncnt OI' olher",iw on .eecunl of lIXa OI OIher ,O"l"rnmenl.' char.es. Of
(iilehar.ed by lhe l>cposllary '" ~onnCC[lon wuh lhe eonYCT\IOII of fon:ign currency iOlo U.S. dolwl pursuanllo Scction ".05 of [he Dcposlt
"Im:menl.

WllcoCYCr lhe Dcpom:,olv OI a CU~looian shall rccelve any dislfibution OIher Ih.n caJh or Sham or IIlhlS upon aoy DeposilC'd
Seçurilin. lhe DcPflllllary .••111c:JU~ lhe scculma or proptrLy /t"CC1YCdby il 10 bc: distribultd 10 lhe O"'nen of lI.cceipll en[hlC'd Ihelelo,
in p,oporllon lO lhe numbcr of Amenan Deposi[ar.)' SlIlres Icplt'scnlinll sueh Dc~led ~uritin I'Icld by lhem Tnpecl~vety. in .ny manner
111111lhe Dc~"ary mJy dc.:m cqulllblc .nd Pf1lcllclble (OI .coomplr\hillll sueh dlunbullon. prO'ildC'd. h~r, Ih., lf in Iht oplnlon of
I~C Ocpositar)" suçll dimibution c.nnOI bt nade proponIORl.Ic\)· amonB [lIc O .••.ntn of Rr.::ciplS enlltted thtmo, or lf for .ny OIMr reason
hncludinl.ny IIX .••.ltnholdln. or \CCuntits law rcqulrnnenn lhe Oeposhary drems such d;.\lfIbuIlOIl nOllO hc .1tasible. Iht Dcposlll.ry may
adopl ~uch me,hod as 11 m~y dcr:m afuitable and pl1lCtlclble for the purpose of effechng sueh dlSlributjon. ,"eludinl lhe !.ale. ai public
or privalt sale. 01 lhe ln:urllla OI properry Ihus /'CCCI\O'Cd.o. an)' pari Iherf'Of. and lhe nel procttdi or any luch salc ,naU bc dimlbuled
by llle Ucpo,"alY (O lhe O .••.nen of II.«Clp11 enllll~ lM~O li) in lhe c.se 01 a dislribunnn fC'Cei.-ed In c:lIh. The Ownen alolle ~hlU bt
mponslble for paymcnl of lua or OIMr Iov.:rnmenlal charles due as a r('Sul! of ,ueh salts OI lr.nsfer1

If.ny dimibulion eOfUliU of I dividend in. af fm: distribu[ion of. Sham.. [he DepoJit.,y may. Jnd shaU If lhe Complny lilaU
so rcqunl. SUb,«IIO lhe DepoJlI ABrremtnt dlslribute [O lhe Ownell enllll«l then:lo, addih0fla:l ~~cipu for an alltt.at~ numbtr 01 Amen-
ean l>cJ'O'llary Shares leprntTltlnllhe nwnbtr of SlIlreJ rccCI"l:o.! as lueh d"idend or free dluribution. In tieu of dchllerlnl H.ectipu for
fracuonal Amenan Deposillry 5hucs In an~ .'ueh ea:\(, Ibt Deposil.ry ",~I sc:lllht &IIIOUnl of Sham rC"prt"\Cnltd by lhe aLllrqale of such
fratllon$ and dntnbule IM nn pl'occe~b. ali In lhe manncr Ind subjCCI to [he eondulon' ~I fonh In lhe De~1I ABt«menl. H addilional
~pu.re nOl \0 dlJtribu[ed. caeh Amtnean Dtposital)' Shale ~h.1I [henedorlh also replC5tnt lhe a((dulonal Sharn dillribu[ed upon Ibe
Dcp.::lli[C'd Scculllln n:prnc:nlC'd lnclCby. lhe Ocposlt.ary may wuhhotd .ny lueh dimlbullon of Rct:elpu 10 h<Jlden of Rn:ciptt l\aV1nl an
Jddrns In lhe United Slal" unu! [he Complny (ulni,hn tO Iht Depositary (.) cvidence Ihat • rellStffihOn ".lement under lhe Sc:eurillC1
Acl of 1913 ~O"l"rm, su~h rccelp~ Ind rel:lIC'd Sh.~ IS in e({ccI or Ibl an opm,on of counscl!ol lhe Comp.ny In lhe Unittd Suun ttaSOfUlhly
:.amfaClory to lhe Dtposualy [O the eff«1 Ihal ,ueh dl5lr;bullon does nOl reQuin: rell5ll11lion Wldel lhe SccuTliles AI;. of !9H; proVldtd
lhal Iht Company Ihall nOl bc obhlaled 10 fiJt sueh II"t'.mnrl;on S[alen1tnl. 1ccure an uemption from sueh AcI. or furnish sueh cvideo«
OI opinlon. in .••.hleh e;\C lhe Deposltary m.~ "',Ihhold Iny sud\ diswbullon.

InlhecvtnllhallheDcpos.i[arydelcrmi~[lIIlanvdlllribulionlnpropetly(includinIShamandr1BhlitosubSCflboclhen:forl
i! subjcc[ to any lU .••.hkh lhe Dcpositary it obligalC'd 10 IO/lIhnold. lhe Dcpa5ilar)' m.y di,prn.cof ali or. parllon of ,uch properly Itndudinl
Shara 100 rilhu 10 ,ubscrlbe Ihcrcfol) in Iu<h .moonu and 111,ueh mao~r as the DcprHlluy dC1:ms ncccua.ry .nd pf1lClle.ble 10 pay any
sueh 1Ucs, .l pubh..: •..•, prl ...•[e sale. and lhe Dcpo$ilMy shllJ dislribule the nel procttdl of aoy su<h ~.It .f[er dC'duellon of sueh IUCS 10
lhe üwncrs of Rn:elpl1enlltlC'd Ihemo.

12. RIGHTS. In lhe C\<l:nl [h.allhe Company lhall oHer o. cause 10 bt offcrcd [O I"e 1I0ldcn of Iny Dcposiled Scr:uril;a Iny
rilllu 10 5ubscribc: for addltiona.l Sham OI Iny riBhls of an)' olher n.:iUUn:. [he Depositar)' sh.:lJL h."," di$(]"elioo as 10 lhe plocedutt [O bc
foUO'M:d in maklng lueh rrghls I .•.•rlablt 10 .nyO ••.ncn or in dispO$ln. of such ri.hu 00 bc:half of .ny Owncn .nd mlkinllhe nel pIOCC"Cd'!
avail.blc. lub)«[ 10 Scr:uon 4.0~ of lhe [)q:Iosll Alre-cmeot, li! DoUus 10 ~ueh O .••.ncn or. If by lhe IC1"mI of sueh righIJ offtrinl OI. fOI
Iny Olher re.son. lhe Dcpoliluymay not til heI m.ke luehriBhls ••.• ll.ole to .ny O .••.ner~ or dispolC of '1ueh rilhlsand m.kc lhe nel procceds
IVlilaole 10 sueh Owncn. Iheo UM:Dc:po$ltary sh.tI a1low [M Tll1m 10 I.pse; providcd. hO'\ll"CYel'.il at lhe lime of lhe orrerin, of .ny rilhts
lhe [)cpo!iIury de[ermlOC$ io lU discmion lhal il is tawful .nd feasibk lU makc Juch ri,hu a ••• ilable 10.tI Ownell or to ctnain O ••.ners
bUI nOl tO 01hC1" O",nen, [lIt l.lc-po$itary may dislribule. 10 .ny O .••.ner 10 .••.hom ;1 determlnn lhe diJlribulion to bt la ••.ful .00 fe.sible.
io proporlion 10 In.: numbtr of Ame"C1In Dc:po$itary Sharcs held by sueb Ownrr. warf1lnu ()I" other instrumtnIJ tMttfor in loch fOlnl ai
;1 decrns Ippropnale. If lhe l)cpositary determina in iu dlscmiOfl Iha[ il is 001 t.wfut ;nd fcasiblt 10 makt '1uell lI,hl$ •.•.• II.ble [O eertain
Owners. il mlY seU the righll OI wall1lnll or OIher in$[rumenn 10 pfOl)Onion 10 lhe numbcr of Amertan I.kposill.l)' Sh.m hcld by lhe
Owncn 10 ••.hom 11 nal dclermlM'd il m.y nOI IawfuUy OI fea,ibly mlke sueh rilhu •.•.• ,!able. and .lIoc.[e IM nel procC"Cds of such f,J.la
for IIIc &Coounl of sueh O •.•.nen olhcrwise tntilled lO 5ueh rilhls.. .••.•rrann OI olhtr InSlfumentl. upon an .vel.gtd OI olher praetiell bali .•
.••.ithouI reprd 10 Iny dhlinclions .mona arcll üwnen b«ausc of ueh.op:: tt$[r1elionl or lhe daiC of delivery of .ny R.c«ipl or Rcctlpu.
or OIhtr"'lK. Tht Dcposlll.ry 'ihaU no[ bt fC5pon'liblr for any f.ilun: to dtlermine lnat il may bt I•.••.ful or (miible lO make sueh rilhll a .•.•H.·
ble 10 Owncrl in Bene",,' or Iny O •••.ncr or O .••.nen in parlicular.

If.o O"'nc. af R«eipll fCqUftIS Lhe diuribmion of _rranlS OI' nlhe. inslrumcrm in older 10 C"Krcise lhe rilhls IHoc.ble 10 lhe
AmCTk.an Deposilary Sham of sueh OWIlCl" hereundcr. lM Deposlll.ry WIU mlke su~h ",hll a~l.bl~ la sueh O .••.ner upon "'fII'en no""
from lhe Company 10 tlle Ocposiury lnal til lhe Complny has Clcçled in.h sole dllCmion 10 pcrmll sueh ri.hl! 10 bt e~erc;scd and (h)
.,ueh Owna h.s CJ.«Uled sueh docurnenn as IM Comparry U5 delerminai in il$ solt di5CR'lion Ire n:lsonably R'quired under applicablc
ta"". Upoo inslruc[ion pUISUlnl 10 such _!TInn or OIMr inslrumenls 10 [he Deposltary from such O •.•.otr 10 !="tlClit such rilhll, upoo pay·
menl by luch O"'ner 10 tht l)qM;zilary for lhe KeOunl of luch Owner of an amounl cqu.l 10 the purchüe pf1Ct of lhe Snam 10 bt rccCI...:O
in ellcn:1it of lhe fI,lIn •• nd Upoll paymenl of lhe fcn of IM Depositar)' as irl forth In sueh •• mnu or o.thtr ,n"'\lmentl, tl'le Deposuary
shall. on bchatl of sueh O .••.ner. ellerci:IC IlIe rilhu .nd putthue Iht Sharn.. .nd lhe Company snaU cauw lhe Sum so pun:hucU 10 bt
dtliven:d 10 lhe t)rpomary on beh.lf of sueh O .••.ner. As ."nl for sueh OlO/ner. bUI subjccI to compli.nee by lhe Owncr ""th tht requiremtnn
of Scclions 2.02 and 3.01 of the Depo'lll ABr«menl. lhe Dcposh.ry .••.ill CIUse the Sh.n:1 w pun:halCd [O bc deposilC'd pursu.nl 10 Scclion
2.02 of lhe Dep;>'iLl Agrecment. and 511a11.punuanllo Scction 2.03 of [he IXposil A,t«meIU, C;leCU[e .nd dehvcr 10 sueh O .••.ner R,nlriClC'd
Rcceipu.

The DcpomaT1' .••.iU not oHel lueh ri.hlllO holdtrs Df Rcccipu h.~m. In addreS!! in lhe UnilC'd Stales. untesl t~r Company fUI-

~~~~i~io~h~f~:~~~~?~:'lhc;t=~~:'I: 1'h:I~~:!~nS~~~~~s!~~~~~I)'I~; ;i:{;.!=i~~ ~~ :~!Jef~r:h!. s~~~h o~:~r:I'~:;,e~~Ir~u\~
lelllll1llion under lhe Sccofltin Acl of 19)3: pro!I/dtd Ihll lhe Company shlll nOl bc oblilaltd 10 file Jueh a I"t'IIS[l1IlIon Slalemenl. s«utt
an uempuon from ~uch -'tI or furnilh such evidence OI opllllon .nd prvtI,dtd funher thal if sueh rilhil.n: nOI offen:d lO lhe O .••.nel1,
lhe Ucposilary ,lIall <;til ~uch rilhls .nd áiSlribule lhe pr~ed~ of lu"h ""t as spcciliC'd Itto-.e. The Ownr:u Ilone Ihlll bt mponstblc for
paymtnt of any IIXn o. olllcr ,ov.:rnmenLal eh.rBa duc as a mutl of soch sala or lranst"tn.

13. CO~Vt:RSION O,· tUIlEJGN CliRRENCV. Whenever Iht DePQ1ill.ry or Ihc Cus[odiln shaLl re-cei"," ,,"os or OlheI (Ol"t'lln
(urrency. by "'a)' of divldencb or o,Mr disuibuuonl or lhe nel prrxcedi flom lhe urle of .\CCumiM. propcrl~ or rilh[l, and If li the tlmt
of lhe /'CCelpl lh~l"t'of lhe lorelgn ClilttllC)' so rccel...:O cln In the judgmenl or lh~ Deposltary bt eon",""C'd 00 a n:asoT'lablt basl5 inlo U.S.
doUan .nd lhe mullin& U.S. doltan ll1lnsfcrred to lhe Unlted Stales. lhe Ucpollt~ry Ihlll. subJCCI tO lhe ForelBn E~change Conlf1lct .nd
aoy olher requiremenu of Chilcan t •.••• or ttlulauon 111cffCC1 from time 10 lime. eon~" o. C.U\C lO bc eon"l:r1C'd, by sale or in any olher
mlnnrr Ihal i[ mly delermme. ~uch foreiln eur~ncy 11110U.S. doLl~rs.. and ~ueh U.S. dollln (nCl of Iny eonversion upcns.e1 of [he UcPQ1I-
laryllll.1I bc tran.~ferttd 10 IM Urul~ Sla[n .nd dislrlbuled 10 lhe O •.•.n(f~ entuled [htttto or. ri lhe Deposilary snall have diUllhu[ed aoy
"';Ufantt or olher Inslfumenu •.•.lueh enlillt the 1I0ldtrs thtn:-of 10 \ueh U.~. dolla". lhen [O lhe holders of such warran" .nd/or IIIstrumtnl$
upon surn:ndcr tht~of for cano::llluon. Sueli distrlbulion m.y bc mlde upun .n Ivcrale or OlheI praclÍcable b.1I'i .••.i[houl reprd [O .ny
dislincllon$ amon. O ••.ners nn IICcoun, of eAch.nge relilTiClion~ or olher .••.u.e.

The Deposllary Ihall t~en:1SC in /llhts uodel lhe ForeiBn Exchan.e Contraet as ~nd 10 lhe ulenl approplI.lr In order lO efreel
iuch eonvcl>lonl and dlslrrbullons, and i!. aUlhoflled [O Mi~t iu~h eefllficalions. aod ~nter 11110sueh alrccmenls and arranlemenlS 11 may

FOR VALUERECEIVED,the undersigned hereby sells, assigns and transfers unto

PLEASE INSERT SOCIAL SECURITY OR OTHER
IOENTIFYING NUMBER OF ASSIGNEE

~y"~;;~:.?; ~~;~~:~~e;~~~~::,~d~~e~~~hc~~~",;~( [~~~!~~;::~d~~·'~SO:;:I;l~~.Rl lhe l>cpoiltary \hll1 nOI bt obhjflltd 10 IIIC"Ur

If .uçh ~Om1:nIOn .01 dl\lr,bution can e cfl~ltd onl)' •• uh ~olT!e applOVJ.1 or Ikcns.c of an)' 100"t'"Inmen, OI' .Itn<:)' Ihcrc'of othtf
Iha~ lhe Fore~gn E~chan.e Cun[r.ct and the Ipp'O'olll.l çOlllcmplale~ I~.eby, Iht Dt~lIary m;ay mue 111 apl'hCIIIOr: fOI lueh .tJorO\'1lI
o, ues tln lU cn name. as ",.cnl ur on t>.:h.lf of lhe O"'flers.. N In tn name of lhe OwnerH pro",dtd. ,hal u .tlall h.ave no oblrgllJon
10 make lueh an .pplrc.uon unias 1\ l~el'~1 f.,IlIIfacloly IIIdemnlty wlth le.'~1 to lhe cosn Ind mk\ or any ,uell ,pplre~llon.

If 1.1an)' II~e rhe DeIX'~llary IhaLl ôtlermlne Ihll UI UI lu_dlmenl anr 10ml" eurre!1CY rccel"l:d by rne De~IIII~ 1\ nOI eon\'l:Tuble
on a n:lsonable bUls ,~to U.S. dolla" IrionSleraole In lhe Unued SIales. or 11 Iht fOlelgo Esehange Ccmr ,nall es lo e In et OI
lhe ",hll ':If .~e Deposllary rherunder ,1'1:.111b n::.trlcle~ or suspnded. or Ir an olher apl'lQ\;a1 OI ler of all1 BO"l"fnmtn[ or aleocy
Ih~reof ~hlCh I~ lequlled for \IIeh ~On\-rISlOO I~ demf'd OI In lhe omn of.lhe l>cflO'llIry n nm oht.aln.ble Ifor .••halCVC1'n:~\0.,. Includln.
ralll:llt' 01 the Depomary lO rev ~ClS(IClcry lnócmrulY fOI lM co.l1 aod fbh of obtlmtns \uch Ipp!'OI'IJ or hct"n<;t). Of u any ~u'h ;tpprOVl'
or Hens li not ('Iblalned ••.uhrn a Ic.lISrlnable per.od 15 <Jeltlmlntd tto.. the Deposltary. lhe Dpsur ml)' Olllllbule Iht fore;'j,n currenc
(UI an allptopnale ccument C\',den~1I\g.the "Bhl lU fI'CCI"I: ~u"h 101cl,:n curn:ncyt retel~d !Jy 'M l)cpo\l[a,v OI Ih •. <.'1I11001In lO. or !li
IIs d1'l.erelJon may hold I_"houllnv hlblhly 10 paI' iruerethrm \Oeh tor-riln currc f'.)l [lIe mpecllve ;C~OUI\IS o'. lhe OWMt1 rnlllled
10n.."'C"C1"l:lhe~'TIe.

If .ny \ueh 'on\'l:TSlon or ~crei.n cutrnc, 111••.1"Ir<leor in part. cn b effCCled..for dlStribuflon lO se bur 1101 .U 01 IM OwntlS
en üiee th l.>cpo\lIary ma~' In UI drun mlh l\l"h co ••••.el~lonllnd lhe distnbu[ion 111V.S. ~oI111l lO [he CAlenl ocrmlu,ble lO
llle O .••.oc,n enc Ihereto IInd ma)' dl.\lflbule the bat.nct of lhe for""," currency n::ee,,,,d Dy Ihr Ur:f"IO>lI.uy rc or hold I•••."houl an)' l,ab;1rIY
10 pay inleresl rbrn} ,uch b.lance (OI lhe mpecu"," account.s oi. lhe O .••.nels flllIllC'IJ IhelTIO tOI ",hom $ •••,h conycnron Ind dl5!fJbullon
i, nOlm.de.

14 Rt:CORn DATES. WhenC\<l:1 ~ny cuh di"idend <li olher el5l'1 dimib~flon Ihall b«ome payablt or any dl\llIhullOn OIhcl
Ihan e.~h \hall bt made. or .••.hcncvcr Tllhl~ !.h.tl bc n"lnl ","h rnpc\:t 10 lhe Depo,iled SCCUIllle!o. or "'lIen~1 lhe L>cposllary shaLl re-cCl~e
IIotice o( any mecllng o( holderl of ~hól.res OI urher l>cposlled So.:UIIUC$ or an)' \(}hcu~lt"n of 111)' con)(nl or ar.~ olher mafle •. Of .••.he~.
cl!oCnecnsary or eon"l:nlenllO &'V( elfee[ hl Ih~·UcpoSlI Agre-cmenl. lhe L>cPOSJt;IY .••,11fi~ a 1C\:0rtl da[~ rOI lhe ddermmallon 0(llIeO ••.n(l1
of Rteelpl1 ",hu wllI bI: enlll!ed 10 IC\:CIYC~ueh di""~fnd. df!lributlOr. OI' nghll. Of \u~1I nCI prOCttdl of llIc q!c lherrof. tor lO .'10"( InSIfUClIon~
for Ihet.en.:l •••.of VOl:n, flBhlSal any :roueh mectllll. UI lO leea~e 1UCl) nOlree OI W!'c'taIlOn or lO .C[ In .e'pccI 011ueh olher mlltfl or
for sueh olher purpo'ioC.

Subl«[ [O lhe I)cpolil ABreemcru. tln,\' O .••nelS II Ih( dose of bu"nf" on luch lecoro dIte IJuJI tIC enlilltd to Ireelve ~O'f \Ocll
dillTlbulion Df such flBhl1 or 1ucll ne[ plIXCed1, 10 1I1"e su~h !IOlrng Imlluc:tIUn\. 10 f«:el"l: s\leh n<lllCe or ~1r •• [aIlOn or 10 I~' In any <u..:h
Olhe. mltler.
. I~. "OTING U.t· Dt;POSITF:D SU·'JNITIE:..'i. Ul)on ICCClpt of nOl,C~ otlny meclin@ of holo.!en or ,hJres OI OlheI Depomed

Seeullll~ m lhe fo'm rcqurreU htreunder. unlen olhu .••.,'oe IlIIlIuC1C'd 111.••.nlrnR hy [he ComO~n'f. Ih< Ue;lolllalY 111;;;11.as IDOn a~ pr.ct:caole
In~lealler. 01.11110 [ne ü.••ne" OI Ke~elpl.\ a mlll':C. ,r.e iUlm ui .••.nren nuuce In:'1I O<:111In~ !>Olerllr.cn:Il00 UI ,"e UcposllalY. "'nlcn Iflall
comam fll \uch Informlllon I'" eonlarned In <uch no.tlce of meclrn,. Ibl a ,l~lcrnenl .ha. lhe O .••·uers VI Re:C!ph:tl of lhe ,,;Io~ of hU1"lC'~
on a specltied tn:old d.alC "'111br' entitled. \uhJ~":1 10 any applreable PIO\'lilon of <"'hllnn la .••.and of ,ht ~rutuws of lhe Cumnaoy. [O InSITUel
lhe ~poSllary as lO lhe e~crcl'f 01 lhe ,'QtlnB rlghn. If .ny. pcnllm!llg lI) lhe ~mOU(.l of Sh~rl:lo o. OlheI' lkpo.ued &CUllllti /f'tIreJ.Cnlc:j
by Iheir rap«lIYC' Amerrean l.Htxlluary Sham .nd (el a bncf 'ilatemenl li lO lhe m~nnel In ",hlCh ItKh 10,nUCllons rnay bc BI'·rn. l:pon
lhe wr'tlen requ~1I of an O"'ne' 01 a Rccelpl on such.ll'Cord dale. Il'CclYC'd on or bcfor~ Il'Ie d31C C1tlbllshe<l b)' Il':e l>c!>Omuy fur \urh
purpo$C. the Ucpo~lIat~ shalL endel\"Or!ll so fal as practlCable 10 \lOle or CIU.\C [O t>c vored lhe amOOJnt o( Sha~. OI ulher Dep01l1td SccUfltlel
reprcwnled by luch Rtce;pl in au:ord3t1Ce ",,,h lhe In~nU(llons 5e:1I(,rlh In )u,'h ttIlUe". fhe Dcpomaly shllll nOl. and lhe UcpO'lllln sha!l
(n,ure lh.t elch Cus[ooiao alld any of Il~ or Ihelr nomlllen shall nOI. eACtpI III lhr nleOI. If any. ollierwlse reQurred by applJ~able Ia .••.
\lOle or ."emp[ 10 e~en:isc lhe n&hl [O 'Ole lllal altaene$ 10 the Shan:s or mher Dcposued $c;;;urllirs. olher Ihan 11\aecordance .••."11 sueh
1tl1IrUWDnS. The DepoSlliry shall have 00 ot-Irialion lO \lo,e Share\ or OlheI Ucpo,itcdSccurilinai 10 .••hl':h li \lIall haV( rttrl\1:d no InSI/Uc,
[ions. Ifany rcquln:mtnt "fChlleln I•.••. ollhc EJrrlllmll of Il'Ie luuer. or ofany 'n:ulil1e~ e~chanBC on ",hl~h Share\. OIher Ucpomed Sn:u,,-
lin or Amc:ncan Depositary Shares al~ IIl1cd don nOI pcrmil the Ucpolllary to \"0[: (>lI lO ~ole on any Plllll .•ula, m~ller)!II acc<JlrJ.ance
.••."h IntlrUCllons IC\:dYCd from O .••ners. the ()eposlt.r)' 1hlll vOle lhe Share< OI OlheI Dcposiled SecUllilM •.• lC'Qullcd bv \uch 11.••..EJlQ/lllm
o~ 5CCur;ties e~chanle. oro if no mlnner of '/011nl's so requittd. in a manncr ~rmllled lhereb)' ltoal Ihc Ocp.::lmary delrrminelo !li lU ~ole
dlscrction (fotlO .••.!II1 cor.sultalloo .••.,Ih lhe Company) 10 mOsl (.I.1I1y 1I1YC'd(ccI 10 lhe In1trucnons rccelYCd wlln rC1pc<:1 lO lueh VOIe.

16. CHAN(;ES An'ECTING DEPOSITEO SECURITIF.s. U;<>n ~n)' chlnle m nomm ••1 or fIa: .•.•lue. Plr ...•Iue. ~pl;l·up. con·
.01i4ltion. c.ncellauon or In) o[her Il'CI:lUIflC.,iun of Depo$iled ~uTHi", or upon ~or f"r'Capilatiulioo. leor~II'IIUllon. merger or conWII·
~Iion. or we of ~s .ff~inllhe t::ompany or [O ",hic~ il is a par~,. any \('C'jnuC"I •.•.hlch ihlll bt I'C<:CI\'C'Gby II~ lJotpol.'tary or. CUSIO<ilan
111ellCh.nle for or In eonV\'t"Slon of or!ll mpcc[ OI OcpoIUC'd Sa:uTlflC1 ihaU bc IIClled 11 nevo. Dcpo\lIed Scculllles ullder :ht Depml[ AIICC-
menl. and Americ.n Deposu.r"SlIan::s shalllhenceforth.lepn:s.cm lhe nevo. Oepo\uC'd Sccululn ,orn:e,ved In n,hlnge or eon\~I\lon. unle>'!
additional R.e..:~iptt.re dellYCrcd ~unulnt 10 lhe fo!lOW[nl senlCf\Ce .. tn any sueh case lhe Deposllal)' ma)·. Ind \hlll ,f lhe Lompany shaL1
so rcqunt, C~CCUIC.nd deli"l:r addltlonalll.C\:e'l'lS as)ll Iht c.se of a d,,,,dend on Iht Sha~. OI nU [or [he ,urrtnder of outstilndmg RcCelpl\
10 bt uchan.td for nrw RccClPU spttlfi,ally dtscrlblog sueh ncw DePO'II[C'd Sc<:ull1res.

17. LlABIUTY Ot- THE COMPANV A."'iO DtPOSITARY. Nont ot [he DepoSltarv. iu asenls.. lhe Company OI 11'1a~tnu, shlll
ineur .ny li.bitity 10 .ny O .••.OC1'or .ny Olher pclson. If I:ryI"t'ason of .n)' l"OV1Slon of .n)' plCWrll or rutun:: I.", of lhe Unll~ SUlel. Chile.
or .ny O[hcr CO.uOlry. or o( .ny other ,O\'CTnmenlal aUlhomy lincludinB any .ction Iha[ may oonllllUle I btt.eh 0)' lhe Cemnrl S.nk of
Chile of iu oollB.liool under "'t FOlel.n E.change Contf1lcll. or by reason oi an~ provl'ilon. ptt<;tnl or fUI\lre. of th~ fore'llI E.ehan8c
COnltKl. oro in Iht case of IlIt ~llI.r~ or ,n alen". of lhe EstarllfOSof Ih~ Com!)&l')' OI of [he DcpoIutd 5«uf[lÍe~ or oy rcasoo oI
.ny ae! of God OI fO':ft mQitu~ or olher rircumslancC! ~ono In conlrol. lhe tkoomary OI ItI •• eols.. or tlrt Company or lU ~lell\S lh.a11
bc pre'YCUltd Of forblddcn from ()I" ,ubJet:1 10 In ••. civil or enmlRl.I pcnalry on ~CCOIlO[ of. Df malenalLy ciela~d in. d0101 OI pcrl()l"mlll~
Inyact OI Ihin •.••. hieh by lhe tCi"ms of tht l)eposil A,reCTT1cnl, lhe f()l"ell~ E:u:hanle Conll1lel. tht Campln~, E"u'lIlos or IM DcpolilCd
Sccurilln il ls plOYldtd s.II.U Ix doncy' pl:rfOlm~ or lM Ucposn.rv or lU aBents, or IM C<'mpany OI lU a.entl shaU bc: obhgltC'd 10...tO
or perCorm .ny U[ or Ih!n. ",hlch " IncOrJ!U~lenL .••.uh llIc p,,,,"ions of [he Ocpo,il A,~menl; nor sh~tllhe Deposlary or lhe ''om)I'IY
incur Iny L.bility tO any Owner OI any ol~r ptt"Son b rellOO of .n)' non·pcr(orm.nee OI dclay. eaus a aforesaid. In lhe pcr(ormllt
uf any & or IhioB .••.hlct 0)' IIx: lerms (f lhe [sil Alrcemenl r 1$ plolded ihalt or ma'f b Ione OI pcnolmed. or by rrson o~ Iny
eurcis of. or fadure lO ccrcil .ny dllrell0n prldC'd for in the DcpoSI Agrc(nt Whtr ~ lhe lelml of I ,hWlbrlion priu.nl to
Scclion 4.01 4.02. or 4.0 of lhe DcpoSI Apre-cmtnl. or .n offerlR or di'lbutlon P\lTu.n lO Suon 4.0 of lhe Osil AlrttrTlenl . .r
for any othtr ttalon. sueh diilrbhOn or oif~rrnB may no.t bt ma lVrable to O .••·nrs. and lte DeJla may nOI di~pv of .uch Itmn·
bulo or ofctn. on bthalf o( w~h O • nen .nd make [he ne[ JOCS a''llabl lO luch O"'r,c. Ihen lhe Depolt.ar)' 1001 nOI makt 10eh
distibtion OI offerlnl. and shal alow any Ilhll, If appheabl 10 laps Nelller lhe Compl nor lhe Depol.r). nOf lhe:r mpt'-r
alenl. a"uma .ny oblBaion or ihal be subicc[ 10 an)' lilbdilY uodrr [he Ucpit A"m:me • 10 U"'nr, \I holdcrs of RelpI. e~C'
lhal Ih a.m: 10 prform Ihelr obli.alon~ lplfi~a1I)' SI folh 1 lhe lPSI Alre-cmenl "lh<1 neg"lenee or bad fai[h. The Depom~ry,
and in .BCI1. shal nOI bt sub,eC 10 Iny hJolhl, "uh ~so[ lO lhe vhdiy or "'0111 OI lhe lposlled sorhiC. lelthcr the DePOlllfY
nor the Com!)&ny, nor ther fipllv .ltn\. IhaU bc: (I) undcr aoy obh • .on 10 alp.r 10. proSle or defnd any ~enon. <UI. OI o'.her
procnl in rMpecl of aoy Ipo~led S'oruin o. In Inpl of lhe RPI. whlch in il. op.nlon ml I"ol"e " in "pcn. or habillY.
unleJs IdenilY urllsfuIOry lO 1 ag"ns[ al e~pnit Ild h.biiy bt furn,Md a uhen as mly I ttlullt'd; plolded [hl lhe Cunol • n
sh.l nO bt.undtr .ny obli •• non .••.h.llr .••.,Ih IMpl la sueh proClls. lhe rapnllblhl)' of lhe CU~lodlan btmg solely 10 lhe Dep-
111 or (bl hable 'or .ny .(10n OI non·acuon b 1 111rehaoe upon lhe advle of or informalion from legal cosl. ac~ouotan". any vrson
presnuol Sh., for drpu. any O"'Tr OI' holdcl of a R~lpl. OI Iny Olhc prsoll btliC b l 10 ,o failh 10 bt ccmpenl lO g"1:
\ueh Id'c OI infOlm.l;on. Ech of lhe Deposilary. 11 a.en~,. lhe Company and 11 Ilenu may n::1) .nd sh.1 I prOecIC"O 10 aeml' upn
any wriuen nouce. R'qual. duelion or OlheI documem bhf by 1 lO b Ben\llllt Ino.! to h• e bn 1gned or presenlc by lhe propcr
p.nyorparllC[hettlo

The Depositry m.~ ft'tain fOI in ln aeeoun Iny eoptnf,J.lln fO lhe .~'uanee of ~ecpl\ aBains[ C\',dene of ri~hu 10 rCCtlYC
!h.Tn. ;nl\ldiol "llloot liml.uon earnlnr.s on lht colblcl1Il s~rI8 sueh IBhl\. The Ucpla,)' Ind lU aBeol sllall nOI tIC ft'!p.msble
fOI Iny f"lun: tO c.ry OUl Iny ISrueuonl 10 ,Ole .ny or lhe Dcpo~led .Sn:ultia. OI for lhe m~nncr m ",hlch Ily 1u.h vle 15 ca5 or
IM eftt of any sueh Vle. p,,,,,d lhal .n)' sueh Imon or nOO3tloo l ,o lo failh and .••"hoUI nr.h.eoe. fM Dtl ,nU nOI
bt II.ble for any aeu or omlslO • made b. succcsr dsIt ",helher in connClOI "'!h a prlOU' UI ur omllion of tl Depltl~
or in eoonlon wilh a maltr ansll •• noly afler Ih~ rnnOI or resl.n."on of lhe DPOil.ry. plOldC'd [h.:I[ [h Uep,lI.r~ .lC'd .••,hOI

~~~'i,~:~~~[~!~~~\~ ~:i~~:~\~eai=~~a:~h!I~~~s~t:t ~d~'~de~~r~~~rh;~:~~;n:a~I:~!~ ~~~~~~~~[f~hth~~~
Ilry.nd.ny C\ls[on Ilan5.lnd hold rh OflMm 1I.,mle" flom. eerlan loss. liabilily or e~pcn' 1 irl (orh lO tht Dpm Alrtmen!
No Oslar of li.biUly under lhe Sunla A of I'H il inlen~ b Iny plolon of Ih" RClpl OI lhe Dtposl A.rremem.

lI. RtNAnON ANO RAL or THE DEITA.V APPoNTMET or SUCC'K CU!TDAN. The Dep-
lary m.y .1 .ny lime m'Bn H Ucpitry htttundr by ••.rmen nOiee of lU elcllon so 10 do dei","red lO [he Comp,"y. such lilnaUon
10 tke effcI upon lhe .ppollllmenl of a JuceC'SIOI depositr and ÍI aCtnct or 'Uclllppoinlmenl 1 p"lded in the Opit AlrcCI.
The Dsl.ry m.y.lany lime bc: rnnO by lhe Company b wrilen nOIEe ofsueh remoY. cf«li" upoll Iht .ppinlmrl of a sueens
drit .nd ils acC"pl.nct of 1ueh .ppollmenl a prO\'id l the DeJlt A.rmenl. When~ lhe Deposiar)' in 11 di'l"t'uon de,er-
min Ihal 11 il in the b[ Inlerel of lhe O .••.nen of Rn:cpll 10 do 'o " m.y apprl • \ubstu[e or addluoRl.t eu5odlan or cunoi.ns.

19. AMENDMEN. Tc Reip ad In plsio of tM Dil '-'lrenl may.l .y ume and frm limt 10 lme bc:.m
by a.renl bcl'n lhe Compny .nd the Ocplitary In .ny fpl whih Ihc may dtm nccCurry or dnlfble. Any amtnmc:n: .••hih
,h.L impoJ or InereU .ny rcn or elrle. (olher Ihan lhe fe Df ,h~ Dpitil.y for lhe • outon and delh .• ~ or ~e;p,~ Ind tun .nd
olher .ov.:rmrntl cUfCI. OI. ",hih s.hl olher~lse prejudiee In) lubuanllal CJ.lunl nlhl of O"'ntn of Rtipu. Ihall. hO. nOI
bO effccliv a 10 OI".nmB Rpls uni I In tlpll1l10n of Ihr monlhs .IU notlee of such amendmenl .hall hav bn Ilven 10
the O"'ncn of oUlllninl Reit (or. l lhe eae of[he fen of lhe U.sil.ry r(trm lO in lhe pl'eeedlnl parenlhetlcal. unlllllt.\tll1IIlon
of 3 4) aler nOlke of sueh aendrenl). E" Owner of a Rt;pl ai lhe npif1ltion of thm: molM aler lueh no.tl;e $hall bc: demtd.
by eon[inuinglo hold 'ueh R«eipl. to ~OMnl ad a~n 10 ~ueh amendml Ind lU bt buno.! by lhe D; Agre-cmeol OI lhe He,pu
aI amendai thtreb. In no cn. shal .ny am~dmeO[ Im~t the Ilhl hub)t lO lhe con~ljonl s forlh In lhe Ucpo'" A@ttemenl) of
lhe O .••.nr of Iny leip10 1urn:nder sueh Rccelpllnd r.yc tMttfor lhe Dtpo$lC'd Sriln rn:s.cnld Ihtttb. e.letpl in order la com·
ply wih mndtorv pro,sion, of applieabe Ia"'.

20. TEMINATION or DEPOI AGREEMENT. The (llt •.•.i111 Iny tIme II lhe dua:uon of the Compny [elm,nae
IIIc Dcpl AIreCTT1tOt b mlhnl nOlice of sueh t~rmin.[ion lO [he O .••.ncn of .t Rtlpti IlIcn OUlill.ndnl a le.SI 10 d.) prIor 10 IM
datc filed in luch oOliee fOI suel Irm,Rl.ton. The Opl.ry ma~ lilcie termlnlt lhe Ucpom AIICnl If al any lme 6 day'! ,111
h.vc epin:d afer lhe Deposilary shJU ha\ ddiveR 10 lhe Com~ny • Wluen notee of l elClon 10 rnlgn and • sueceuor deposlll.r~
sh.U nOI haYC bn Ippollll~ and aecepltd 11 Ippn[ment as prov,ded l lhe LPII ABrecmenl. J any Re,pn .h.:Il remam oumandinl
afler lhe dale of trminauon. lhe Depmary [herelfer sh.U disoonlinue lhe n:1'~lratOn of Irosln OI Rcelpc, 1haU suspcnd Ih distlbu.
!on of di'dends [O lhe O",nen Ihcn:-of .nd 'hal 001 "v any fUI[hel noueM or prform 10)' funhel aCS under lhe Dpl Alrltn[.
Ceep Ihal lhe Ikposil.ry ,lIal continue 1 ~oleel dlvidend .0 OheI d,mibullonl pcrllninB lO Iltd SUtle\. \hlt seU li,hn l
ploldcd in lhe Dl AItnl. and stll contnue 10 dciY Depo$lC'd S~uriIM. 10lelhel ",uh any dlvldends or OlheI diSnbutOnl
rtC...:O wilh mpec[ [lIcrelo .nd lhe net prd" of lhe sale of any riBhu or olher plOpcrly. \ nçhan.e for R«dpl ,ulrend 10 the
Dposil.ry, in Iccordnt ",ilh lhe lerms or tht Depol Agrecmem. AI I)' nme .lel lhe e~!)lnrtjo of one )ur from lhe da[e of lermloalion.
Iht D$il.ry mlY seU the I.kplle<J SUlllC lhm hcd undtr the Ipoll Alrmrnl Ino may IheraflC hold uln","5ed lhe nel prlXCdl
of ~ny sueh sate. logt[her .••.ilb ar OlheI e.lh then hdd by il theft'und~l ..••."hou[ hablity for \tCI. for Ine pIO Ill bcnefil of lh O ••.n~"
oi Hdpls whleh ha"l: no IhtrelOfof bn \urrendel~d. Aflcr maklR suh \.ale. .lIe Dpolar)' \haL bt dllhar.~ /om .u obhlallons
under [M lpil ABrttrTltnt. e~eepl 10 leount fOI .uch net plOCl 10 other cuh. Upn lhe lerm\"lon of [he DepO! ABlecmen.
lhe Comp~ snU bc: dischlrrC'd flom al cllilalionl under ,he DepoJI Agcemenl uecpl fO u~ oolrlllOr 10 [h( Dcpo$llry wlh 'Cpccl
[oiodcmlfieatoo. cha,es.lndtxpcn~s

21 COMPUANCt: WITH U.s SECURIIE IAWS. NOlwlrn.ndllll ;11 proiSlons in Ibi leipl OI lhe Dcpl A~re-cmel
lO Iht ,0ntl1lry. lhe Comp.ny and lhe Ucposllary hl"," each .gn [hll ;1 .••.,t nOl uen:is any l~hL 1 l) undel lh Ucfr Agrcemenl
O IM liPl la plnl Iht .• hdl1lwal O ddlvr) of DcposnC'd ~uli~ in a m~nnl .••.lIrh would ~loIlle lhe Uo • ed S[aln S«UIICJ
l .••.s.loluding. bUI nOI hmlled 10 S~llon I AOI of lhe Generl InslruClon~ [O .lIe Form F.~ RtllmalOn :Ialemen[. 15 3mende f.om Ime
[O tme. under the Sccur;tS A1 of 1013

Pleaee print ar typewrie name and address of assignee

the within American Depositary Receipt and al rights and interests represented thereby, and hereby irevocably constitutes and appoints

;==---=c-==--.:-=:=~~~=-:=-~:-,--===_:====:------------------ atorey,to transfer the same on the books of the within named Depositary, with full power of substitution in the premises.

Dated: _

Signature Guaranteed:

, J ,, ) ~ )

•
• <,

) < • o )

Signature: _

ASSIGNMENTAND TRANSFERSIGNATURELNES

)

.) ,

NOT E: The signature to any endorsement hereon must corespond with the name as writen upon the face of this Receipt in everyparticular, without alteraton or enlarge-
ment or any change whatever. .) ? ) ) : 1

If the endorsement be executed by an atorey. executor, ad:inistroor,t:steo or glardian, the person executing the endorsement must give his full tite in such
capaciy and prper evidence of authority to act In such • pacity, ; 'ot'ln file-" the Depositar, must be lorwarde with this Receipt
Al endorsements or assignments of Receipts must be gu'anted t a New Vok St~ck Exchange member frm o~member of the Clearing House of the American
Stock Exchange Clearing Crporaton or by a bank o tru~ compal1 havng at J1~e or corespondent I the Clty of New York.
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9. CONCLUSOES E CONSIDERACOES FINAIS

As principais conclusÕes da presente trabalho, sAo as

se9uintes:

o afastamento do Brasil em rela~Ao à comunidade financeira

internacional, nAo permitiu a forma~Ao de uma camada de

execut ivos f inance iras de li classe internac ional ", ali sej a,

nossos executivos financeiros estáo pouco afeitos as

grandes opera~5es financeiras do mercado internacional, e

com isto passam a perder importantes oportunidades de

ganho para suas empresas;

Uma análise dos custos financeiros reais, utilizando como

def Iator a ta:·:a var ia~Ao do do lar ccrner c ial, ind í car é que

o custo do dinheiro no Brasil é extremamente alto em

rela~ào ao custo praticado no exterior. Esta diferen~a de

taxas se deve, basicamente, a carência crSnica de capital

no Brasil;
A volta das empresas brasileiras ao mercado internacional,

está sendo norteada por esta oportunidade de arbitragem de

ta:-:as;

Neste sentido, a presente disserta~Ao busca transmitir a

máxima quantidade de informa~ões possíveis, de modo a

rapidamente aparelhar o executivo financeiro com as

principais praticas do mercado internacional.
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