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Argentina 
Eleições legislativas e um novo acordo com o FMI em pauta 

O que mudou? 
As eleições legislativas de 14 de novembro podem dificultar a elaboração de 
políticas. Apesar da trajetória instável do partido oficial até as eleições legislativas, 
não esperamos uma mudança radical, pois tanto o partido no poder quanto seu 
principal opositor parecem enfraquecidos devido ao impacto da pandemia na 
economia. Na realidade, crescem as chances de uma maior fragmentação, o que 
pode tornar a elaboração de políticas ainda mais complexa. Quase metade da 
Câmara dos Deputados e do Senado está em processo de reeleição. 

A economia está se recuperando lentamente, mas a falta de um novo acordo com 
o FMI reduz a visibilidade no médio prazo. Além de uma severa contração 
econômica e perda de empregos, as empresas estão lidando com uma inflação 
galopante e um peso argentino persistentemente fraco, dados os expressivos 
estímulos monetários do governo para lidar com as quedas de receita e o aumento 
dos gastos fiscais. O cenário melhorou ligeiramente este ano, mas deve levar pelo 
menos mais um ano para atingir os níveis pré-pandemia. Além disso, um novo 
acordo com o FMI poderia melhorar a visibilidade no médio prazo e reduzir as 
pressões de depreciação, mas esse cenário não parece realista antes das eleições. 

Como está sendo a trajetória de recuperação? 
Os setores de petróleo e gás, geração de energia e telecomunicações estão se 
estabilizando. As empresas de petróleo e gás estão se fortalecendo devido a 
melhores preços e demanda. As geradoras de energia também estão se 
recuperando, embora uma política de tarifa de médio prazo permaneça incerto. 
Embora a pandemia não tenha afetado severamente as operadoras de 
telecomunicações, suas receitas e EBITDA continuam crescendo abaixo da 
inflação devido aos desafios para repassar os aumentos de preços.  

Concessionárias de serviços de utilidade pública e setores imobiliário, de 
construção e infraestrutura ainda apresentam condições de negócios muito 
fracas. As concessionárias continuam sujeitas a congelamentos de tarifas que, 
em meio à alta inflação e depreciação cambial, estão prejudicando severamente 
o fluxo de caixa, embora os volumes estejam se recuperando em linha com os 
demais setores da economia. Enquanto o setor imobiliário comercial, como 
shopping centers, estão retomando alguma normalidade, os hotéis e outras 
acomodações continuam muito fracos. Além disso, os aluguéis corporativos 
também vêm enfrentando dificuldades, principalmente no segmento de 
pequenos escritórios. A atividade de construção e infraestrutura permanece em 
grande parte abaixo da média devido à exposição inerente aos gastos do 
governo. 

Quais são os principais riscos em relação à linha de base? 
Se a Argentina não normalizar suas obrigações externas, a recuperação pode ser 
mais lenta. Nesse cenário, o peso argentino permaneceria pressionado, o que 
geralmente eleva a inflação. Além disso, o acesso das empresas ao mercado 
permaneceria intermitente, caro e altamente seletivo. Esses cenários têm resultado 
historicamente em desempenho econômico lento, controles cambiais e inflação alta.   

Distribuição de Perspectivas 

 

Estatísticas de Ratings (acumulado do 
ano até junho de 2021)  

 GI GE Todos 
Ratings 0 16 16 

Rebaixamentos 0 4 4 

Elevações 0 5 5 
GI: Grau de investimento. GE: Grau especulativo.    

Heat Map COVID-19 (EBITDA vs linha 
de base 2019) 

Argentina 2020 2021 
PIB (9,9%) 6,9% 
Setor EBITDA EBITDA 
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A instabilidade política reduz o investimento e o crescimento. A polarização e as 
oscilações políticas reduzem a visibilidade e prejudicam os investimentos. Além 
disso, a falta de uma agenda e marcos econômicos claros aumentam a 
imprevisibilidade. Os principais setores da economia carecem de políticas de tarifas 
de médio prazo claros e sustentáveis, como geração, transporte e distribuição de 
energia. Além disso, a inflação alta frequentemente leva a bloqueios à exportação 
com o objetivo de aumentar a oferta interna, como a recente proibição de exportação 
de carne, que não afetou muito os preços internos, mas afetou as exportações. 

Vulnerabilidades de contas externas forçam restrições de importação. Isso 
dificulta a produção nacional de bens com itens importados e limita o crescimento. 
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Brasil 

Cenário político incerto não atrapalha perspectivas de 
recuperação 

O que mudou? 
A economia está recuperando a maior parte das perdas de 2020. A aprovação de 
reformas microeconômicas em vários setores, condições externas favoráveis e um 
amplo programa de concessões devem estimular os investimentos. Mas, apesar do 
crescimento de 4,7% do PIB que projetamos para 2021 (levando a uma maior 
arrecadação de impostos) e do fim das medidas extraordinárias de apoio do governo, 
o deficit fiscal provavelmente permanecerá elevado. Enquanto isso, a eleição 
presidencial em outubro de 2022 cria incertezas sobre as políticas econômicas e 
fiscais em um cenário político altamente polarizado. Será um desafio avançar a 
consolidação fiscal e as reformas à medida que as eleições se aproximam e os riscos 
relacionados à pandemia persistem. Esperamos uma competição acirrada entre o 
atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Emissões de bonds e IPOs têm crescido no mercado doméstico. Essa é uma boa 
notícia, especialmente para empresas de médio porte, cujo acesso aos mercados 
internacionais é mais difícil. Esse acesso fluido ao capital diminuiu a exposição das 
empresas aos bancos domésticos, que adotaram uma abordagem mais seletiva 
desde o início da pandemia e permitiram um montante significativo de rolagem de 
dívida bem antes de 2022 e das eleições presidenciais.  

O acesso ao capital e balanços patrimoniais robustos impulsionados pelos 
preços favoráveis das commodities estão estimulando atividades de M&A. 
Alguns exemplos disso incluem a aquisição da Biosev pela Raízen, os dois negócios 
da BRF no segmento pet, a aquisição de uma produtora e processadora de arroz no 
Equador pela Camil e as recentes aquisições pela JBS da Vivera, Rivaleo, parte da 
Kerry Corp e Huon. 

Como está sendo a trajetória de recuperação? 
A recuperação no Brasil está mais forte do que em outros países latino-
americanos. A capacidade de crédito das empresas brasileiras mais uma vez 
superou a de seus pares regionais. Os emissores brasileiros têm visto maiores 
elevações de ratings na região, especialmente no setor de commodities, como 
produtores de proteínas, metais e mineração e produtos químicos e agronegócio, 
mas outros setores-chave estão apresentando um desempenho sólido, como varejo, 
incorporadoras, gestão de frotas e aluguel de veículos, e materiais de construção.  

As commodities lideram a recuperação. Além de não terem sido prejudicados pelas 
medidas restritivas, os produtores de proteína, minério de ferro, papel e celulose e 
açúcar e etanol se beneficiaram dos preços atipicamente altos, com a demanda da 
Ásia se recuperando rapidamente, das condições intrínsecas da indústria e de 
estímulos governamentais em todo o mundo.  

A maioria dos setores retornou aos níveis pré-pandemia no segundo trimestre de 
2021. Esperamos que apenas as companhias aéreas e alguns subsetores do 
transporte levem mais tempo para se recuperar totalmente da pandemia. 
Recentemente, revisamos para cima nossas avaliações para alguns setores, como 
automotivo, varejo e infraestrutura de transporte. 

Quais são os principais riscos em relação à linha de base? 
O programa de vacinação está mais lento do que os de seus pares. Como menos de 
30% da população completou o esquema vacinal, há crescentes riscos de novas 
ondas de infecção que podem reduzir o potencial de crescimento, especialmente 
para os setores mais sensíveis às restrições de transporte.  

Aumento das taxas de juros e inflação. A aceleração da inflação e o ciclo de aperto 
monetário podem prejudicar a retomada da atividade econômica. Além disso, 

Distribuição de Perspectivas 

 

Estatísticas de Ratings (acumulado 
do ano até junho de 2021)  

 GI GE Todos 
Ratings 9 145 154 

Rebaixamentos 0 3 3 

Elevações 0 21 21 
GI: Grau de investimento. GE: Grau especulativo. 
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obstáculos estruturais – como regras tributárias pesadas, investimentos (capex) 
fracos, rigidez fiscal e barreiras comerciais - provavelmente continuarão a pesar 
sobre o crescimento no médio prazo.  
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Colômbia 
Ventos contrários no mercado doméstico continuam 
representando riscos de rebaixamentos    

O que mudou? 
O rebaixamento dos ratings soberanos da Colômbia para grau especulativo resultou 
no rebaixamento de alguns ratings corporativos. O país vem enfrentando tensões 
sociais crescentes, e o cenário político é incerto antes das eleições presidenciais de 
2022, o que restringe condições de negócios. 

Endividamento corporativo atingiu o pico em cinco anos. Desde o surto da COVID-
19, as empresas assumiram ativamente novas dívidas para fortalecer a liquidez e 
reduziram os investimentos e os dividendos. Porém, devido às condições incertas, a 
recuperação está aquém de nossas expectativas e os perfis de alavancagem 
enfraqueceram. Esperamos que a alavancagem continue sendo um risco importante 
nos próximos 18 meses. 

Como está sendo a trajetória de recuperação? 
Esperamos que um número muito limitado de setores recupere as métricas pré-
pandemia em 2021. As medidas anticíclicas na forma de subsídios do governo para 
habitação e distribuição de energia levaram a resultados acima das expectativas 
em 2021. Além disso, os esforços para acelerar a execução de certos projetos de 
infraestrutura e obras públicas continuarão estimulando a demanda por materiais 
de construção, especialmente cimento. Mas esses setores provavelmente se 
recuperarão aos níveis pré-pandemia no final do ano de 2021. 

A forte contração da demanda no setor imobiliário e o menor volume de vendas no 
setor de papel e embalagens resultaram em quedas de EBITDA de até 50%, em 
alguns casos. Esses setores estão apresentando desempenho inferior ao de seus 
pares regionais, e acreditamos que a trajetória de recuperação ficará atrás da 
curva em pelo menos alguns anos. Para aeroportos e setor de lazer, a trajetória de 
recuperação dependerá de políticas de migração e taxas de vacinação. Esperamos 
uma recuperação total até 2024, um ano depois da recuperação em toda a região. 

Quais são os principais riscos em relação à linha de base? 
Crescimento econômico mais lento. Os riscos para o crescimento econômico, 
incluindo a incerteza política em meio às eleições presidenciais em 2022, picos 
temporários no número de casos da COVID-19 potencialmente acompanhados de 
novas medidas restritivas e a normalização das taxas de juros globalmente, 
poderiam prejudicar a atividade econômica da Colômbia e, portanto, atrasar a 
trajetória de recuperação em todas as indústrias.  

Diferimento de capex. Algumas empresas adiaram os planos de investimento em 
2021, principalmente para proteger sua liquidez. Consideramos que essa redução 
no capex poderia comprometer, em certa medida, as perspectivas de crescimento 
da receita nos próximos anos e limitar em parte a recuperação das métricas de 
crédito a níveis pré-pandemia. 

Mudanças no comportamento do consumidor. À medida que a pandemia acelera a 
mudança na mobilidade e no comportamento do consumidor, ainda esperamos 
maiores exposições a riscos para setores que dependem da proximidade entre as 
pessoas, bens de consumo não essenciais e imóveis comerciais e escritórios. 

  

Distribuição de Perspectivas  
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Chile 
Potenciais mudanças na constituição e na tributação das 
empresas 

O que mudou? 
O Chile deve ter uma nova constituição em meados de 2022. Após o plebiscito de 25 
de outubro de 2020, o Chile elegeu 155 deputados para elaborar um primeiro esboço 
da nova constituição. Depois de pronto, o projeto será submetido a outro plebiscito 
para aprová-lo ou rejeitá-lo. Se rejeitado, a constituição atual permanecerá. Embora 
não esteja clara a extensão e a natureza das mudanças propostas, o catalisador do 
processo foram os protestos sociais exigindo maior acesso à educação e saúde 
pública, ou seja, um papel mais ativo do Estado nestas frentes poderia ser uma 
consequência natural.  

A economia do Chile está se recuperando rapidamente graças a um programa 
avançado de vacinação, aos altos preços do cobre e ao estímulo governamental. 
68% da população do país completou o esquema vacinal - a mais alta entre os 
pares latino-americanos. Isso deve tornar o país menos vulnerável a contratempos 
relacionados à pandemia e medidas restritivas severas, o que significa melhores 
perspectivas econômicas e uma trajetória econômica mais estável. Os preços 
recordes do cobre também estão desempenhando um papel fundamental no 
aumento das exportações e receitas fiscais e incentivando o investimento privado. 
O governo também está fornecendo suporte à empresas de médio porte e setores 
vulneráveis, que ajudaram a sustentar o consumo. Três saques de fundos de 
pensão (dois em 2020 e um terceiro em maio de 2021) que totalizaram cerca de US$ 
50 bilhões (aproximadamente 20% do PIB) têm impulsionado o consumo desde 
agosto de 2020, sustentando a rápida recuperação em áreas como o setor de 
consumo. 

Como está sendo a trajetória de recuperação? 
A maioria dos setores recuperou as métricas de crédito pré-pandemia. Setores 
importantes, como telecomunicações, geração de energia/concessionárias de 
serviços de utilidade pública, e consumo, se recuperaram totalmente - e alguns nem 
foram afetados, como metais e mineração e produtos florestais.  

O tráfego em rodovias pedagiadas se recuperou após um severo retrocesso no ano 
passado (o tráfego diminuiu quase 60% no segundo trimestre de 2020 ano contra 
ano), mas ainda esperamos que o EBITDA das rodovias pedagiadas permaneça 
ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia em 2021. 

Impacto gerenciável nas concessionárias de serviços de utilidade pública. A 
demanda por energia voltou ao normal, e as concessionárias chilenas continuam se 
beneficiando de grandes receitas contratadas e robusta flexibilidade financeira. 

Quais são os principais riscos em relação à linha de base? 
A nova constituição pode aumentar os custos corporativos. Os direitos de uso da 
água podem ser revogados, gerando a necessidade de novos investimentos (como 
plantas de dessalinização) ou aumentando os custos operacionais das empresas. 
Para lidar com gastos fiscais mais elevados, os canais regulares de elaboração de 
políticas também podem alterar as atuais políticas de impostos e royalties.   

Os royalties da mineração podem aumentar. Em maio de 2021, a Câmara dos 
Deputados chilena aprovou um projeto de lei para modificar a política de royalties da 
mineração. O adendo proposto implica encargos variáveis que podem chegar a até 
75% dos preços do cobre acima de US$ 8.800 por tonelada. Se aprovado pelo 
Senado, a nova política pode exaurir o excedente de lucros no atual cenário de preços 
spot elevados.  

Tarifas de energia pressionadas. Cresce a pressão tanto nos preços spot quanto 
nos contratos de eletricidade, à medida que aumenta o fornecimento de energia de 
fontes renováveis. Nos últimos quatro anos, o fornecimento de energia de fontes 
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renováveis aumentou para mais de 25% do fornecimento total e esperamos que 
atinja a meta do país de 70% até 2030. Além disso, o Chile está implementando um 
plano para eliminar o carvão de sua matriz energética até 2040.   
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México 

Risco de crédito do setor corporativo vem se estabilizando 
gradualmente 

O que mudou? 
Alguns pilares da economia estão voltando ao normal. A qualidade de crédito do 
setor corporativo está se estabilizando gradualmente, embora a proporção de 
ratings com perspectivas negativas seja de aproximadamente 40%. A vacinação está 
progredindo e ajudando a recuperar a confiança do consumidor: 23% da população 
estava totalmente vacinada em meados de agosto, relativamente em linha com os 
pares regionais. A recuperação da economia dos EUA está puxando as atividades de 
exportação de manufatura no México e impulsionando as remessas a novos 
recordes, suportando a renda das famílias. A alta dos preços das commodities 
também está ajudando os produtores de commodities. No entanto, por mais 
importantes que sejam esses ventos favoráveis, as empresas mexicanas também 
implementaram iniciativas inovadoras para estimular o crescimento e melhorar os 
mecanismos de controle de custos. 

A variante Delta está aumentando os casos de COVID-19. À medida que 
continuam surgindo novas variantes do coronavírus, nas últimas semanas o México 
foi atingido por uma nova onda que elevou o número de casos para níveis recordes 
desde o início da pandemia no ano passado. No momento, não esperamos medidas 
restritivas severas no país, mas isso pode mudar se a taxa de mortalidade piorar. 

Como está sendo a trajetória de recuperação? 
Dois terços das empresas mexicanas avaliadas retornarão aos níveis pré-
pandemia em 2022. Vários setores estão registrando desempenho acima de 
nossas expectativas de um ano atrás, e estamos cautelosamente otimistas quanto 
à trajetória de recuperação da maioria dos setores. Os produtores de commodities 
estão se beneficiando dos preços recordes, incluindo metais, petróleo bruto e 
produtos agrícolas. Além disso, o setor de bens de consumo essenciais permanece 
resiliente, enquanto as empresas continuam se adaptando à mudança nas 
preferências do consumidor em relação a bens e serviços que melhoram a 
experiência de ficar em casa, incluindo conectividade, entretenimento e conforto. 
Para o setor de produção para exportação, a recuperação saudável da economia 
dos EUA está ajudando a restaurar os fundamentos da demanda e o volume de 
vendas. 

Quais são os principais riscos em relação à linha de base? 
O risco soberano pode afetar a qualidade do crédito. Nosso rating soberano em 
moeda estrangeira do México ‘BBB/Negativa/A-2’ permanece inalterado. Um 
possível rebaixamento dos ratings soberanos provavelmente desencadearia várias 
ações de rating negativas para entidades domésticas avaliadas que atualmente 
estão sujeitas ao limite do rating soberano. 

O envolvimento público em setores-chave pode limitar o investimento privado. O 
governo vem mantendo suas duas principais empresas - PEMEX e CFE - no centro do 
setor de energia. Isso não só indica que a participação do capital privado em setores 
estratégicos será limitada, mas, mais importante, afeta a confiança dos 
investidores.  

Aumento da inflação e das taxas de juros. As pressões inflacionárias têm 
aumentado recentemente, e o banco central tem tomado medidas monetárias, 
tendo ajustado para cima sua taxa de referência nos últimos dois meses. Apesar dos 
custos de financiamento ainda baixos, uma reprecificação de mercado rápida e 
volátil ou uma inflação persistentemente elevada pode prejudicar a qualidade do 
crédito corporativo na extremidade inferior do espectro de rating. 

Longos gargalos na cadeia de suprimentos. Os atrasos na cadeia de suprimentos 
em escala global estão aumentando rapidamente os custos de frete e criando 
escassez de matérias primas e peças e componentes de fabricação. Isso está 
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aumentando os riscos de fabricação que podem levar algumas indústrias a reduzir 
os volumes de produção. Essa interrupção também pode desencadear acúmulos de 
estoque que prejudicam o capital de giro e os fluxos de caixa, caso os atrasos no 
fornecimento durem até o segundo semestre de 2021. 
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