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Este relatório não constitui uma ação de rating. 

Argentina 
Fraquezas macroeconômicas e tensões políticas testam as 
empresas 

O que mudou? 
A percepção de apoio da coalizão governante para reduzir os desequilíbrios 
fiscais enfraqueceu. A discussão pública entre o presidente e o vice-presidente 
concentra-se na administração da economia e da inflação elevada – incluindo 
transferências sociais, aumentos salariais mínimos e sindicais, e reduções de 
subsídios de energia – para reforçar suas bases políticas para 2023. O presidente 
havia inicialmente apostado no apoio à sua equipe econômica durante as 
negociações no âmbito do Extended Fund Facility (EFF). No entanto, a posterior 
escalada das pressões política, social e do mercado local enfraqueceu o apoio 
tanto para a equipe econômica anterior quanto para o compromisso do presidente 
com as metas e os parâmetros do programa. Isso levou o ex-ministro da Economia, 
Martin Guzmán, a renunciar no início de julho, tendo sido substituído por Silvina 
Batakis, que teve um curto mandato e está sendo substituída por Sergio Massa. 
Contudo, os três reiteraram a intenção de reduzir os desequilíbrios fiscais – 
incluindo subsídios à energia –, mas permanecem dúvidas sobre o apoio a tais 
políticas (leia mais em “Argentina Faces Financing Obstacles Ahead of The 2023 
Elections”, publicado em 21 de julho de 2022). 

A inflação e a depreciação do peso estão acelerando. Isso levanta preocupações 
sobre a capacidade das empresas de pagar, ou até mesmo refinanciar, a dívida 
externa. O acesso à moeda forte continua complicado à medida que as reservas 
internacionais do país encolhem e o banco central é forçado a fortalecer os 
controles cambiais. 

O que observar? 
Riscos de transferência e conversibilidade. Embora a maioria das empresas tenha 
reestruturado a dívida externa, o risco de controles cambiais mais rígidos é alto e 
pode prejudicar sua capacidade de pagar juros e/ou principal ou mesmo de 
importar matérias-primas.  

O risco de depreciação cambial é elevado. Muitas entidades argentinas emitiram 
bonds locais com cupons atrelados ao dólar americano. Os chamados títulos 
atrelados ao dólar são atraentes para os investidores domésticos porque oferecem 
certa proteção contra o enfraquecimento do peso. No entanto, uma desvalorização 
acentuada do câmbio oficial pode encarecer tais títulos, enfraquecendo os perfis 
de crédito. Por outro lado, exportadores como produtores de petróleo e gás 
beneficiaram-se dessa forte desvalorização do peso. 

Regulação adversa e riscos de controle de preços permanecem altos. Esses 
riscos pesam bastante sobre as concessionárias de serviços de utilidade pública, 
geradoras de energia e empresas integradas de petróleo e gás, cujas margens 
estão pressionadas devido à sua incapacidade de ajustar os preços para 
compensar os efeitos da inflação excessiva, que deve ultrapassar 60% em 2022. 

E se as condições piorarem? 
Controles monetários mais rígidos; aumento mais rápido da inflação e/ou uma 
contração econômica severa podem forçar as empresas a proporem trocas de 
dívidas distressed. Tais riscos estão aumentando e podem intensificar-se com as 
tensões políticas. As eleições presidenciais estão programadas para o final de 2023, 
e a percepção de uma possível mudança de poder pode diminuir o espaço de 
manobra do governo atual. 

Esperamos que o acesso aos mercados permaneça limitado para as empresas 
argentinas até que o cenário político fique mais claro. No entanto, os vencimentos 
da dívida são baixos e, nos últimos dois anos, as empresas têm sido muito 
cautelosas na gestão da dívida e com as políticas financeiras em geral.   
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Brasil 
Crescimento recua, mas consumo doméstico se mantém 

O que mudou? 
A economia está desacelerando, mas os fundamentos permanecem saudáveis. 
Esperamos que a economia cresça 1,2% em 2022 e em média abaixo de 2,0% em 
2023-2025. O consumo resiliente (em parte devido às medidas anticíclicas de 
apoio), os preços altos e os volumes crescentes de exportação continuam a 
sustentar o crescimento econômico. 

O investimento está se recuperando consideravelmente, no que diz respeito aos 
esforços do governo para melhorar seus programas de concessão de infraestrutura 
e o marco legal de todos os setores, com o objetivo de aumentar a participação do 
setor privado na economia. Esperamos que o investimento fique em 
aproximadamente 18% do PIB em 2022-2025, ante a uma média de 15% em 2016-
2020. 

As eleições presidenciais serão realizadas no quarto trimestre de 2022. O Brasil 
realizará eleições nacionais no dia 2 de outubro de 2022 (e um segundo turno, se 
necessário, ocorrerá em 30 de outubro). O presidente Jair Bolsonaro e o ex-
presidente Lula da Silva continuam dominando as pesquisas.  

O que observar? 
Preços das commodities continuam sendo uma âncora para a qualidade de 
crédito de muitos setores. As mineradoras brasileiras aproveitaram a alta dos 
preços do minério de ferro em 2021 e reduziram significativamente os níveis de 
dívida. Portanto, embora seus custos de caixa sejam cerca de 15% maiores do que 
há dois anos e os preços tenham recuado recentemente, seus perfis de crédito 
estão mais fortes. Além disso, os produtores de aço estão desfrutando de um bom 
momento apesar do declínio nos volumes em setores específicos, como no de 
construção residencial em 2022, uma vez que os preços domésticos mais do que 
compensaram o declínio no volume, reforçados pelos preços globais do aço.  

As empresas de produtos florestais e os processadores de cana-de-açúcar 
também estão se beneficiando de preços fortes, que esperamos que continuem – 
apesar de algumas quedas de volume devido à seca e às geadas que afetarão o 
rendimento do açúcar em 2021 –, sustentados pelos altos preços globais do 
petróleo, que são a base para o preço doméstico do combustível. 

A inflação aumentou, como na maioria dos países da região, e o banco central 
reagiu com vigor. Esperamos que o banco central brasileiro aumente as taxas de 
juros para 13,75% até o final de 2022 e as reduza para 9,5% em 2023. Tais medidas 
ainda pressionarão a carga de juros das empresas dos setores corporativo e de 
infraestrutura, cujas dívidas estão em grande medida indexadas à taxa de juros 
básica e ao índice de preços ao consumidor do Brasil.  

O mercado doméstico de bonds está revigorado após um início lento. As emissões 
domésticas estão retornando e superando os níveis recordes de 2019. A oferta de 
crédito tornou-se um pilar de crescimento para setores como construção 
residencial, varejo, agronegócio e muitos outros, com empresas de médio porte que 
não são totalmente atendidas por bancos e que não têm acesso aos mercados 
internacionais.  

  

Distribuição de perspectivas 
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E se as condições piorarem? 
Setores pesados mais expostos a uma crise econômica. Construtoras residenciais, 
produtoras de materiais de construção, siderúrgicas e montadoras provavelmente 
sofreriam mais com o estresse doméstico. De fato, as construtoras têm sido 
cautelosas nos lançamentos de produtos desde o final de 2021, e esperamos que 
isso aconteça em um futuro próximo na demanda de aço e cimento.  

Os ativos de infraestrutura e energia provavelmente serão pressionados, mas os 
ratings devem resistir. Uma recessão pode prejudicar o desempenho operacional 
do setor e consequentemente a situação financeira das empresas, enquanto 
grupos integrados de energia e empresas de infraestrutura de transporte estão 
investindo fortemente. As taxas de juros estão em alta enquanto a inflação 
permanece elevada, além disso, a melhora na hidrologia está reduzindo os custos 
de energia em 2022, mas as secas são recorrentes.  
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Colômbia 
Forte crescimento econômico e preços elevados das 
commodities mantêm as condições de crédito estáveis 

O que mudou? 
A nova administração propõe reformas em impostos, agricultura, previdência e 
saúde. O novo governo manifestou interesse em acelerar a transição energética 
para as energias renováveis. O escopo dessas propostas está em desenvolvimento, 
com desafios que envolvem a gestão das contas fiscais do governo, inflação mais 
alta, desempenho modesto do emprego e crescentes taxas de juros. 

Em 2022, esperamos que o crescimento permaneça elevado em 4,6%. O consumo 
e o investimento ultrapassaram os níveis anteriores à pandemia. Os setores 
afetados pelas restrições relacionadas à pandemia, incluindo o transporte aéreo, 
estão apresentando uma forte recuperação. As contas fiscais estão se 
beneficiando do aumento dos preços das commodities. Além disso, a recuperação 
da demanda está beneficiando o EBITDA e a alavancagem das empresas em 
setores como petróleo e gás e energia.  

O que observar?  
As pressões inflacionárias persistentes e taxas de juros crescentes podem 
prejudicar as margens operacionais. O EBITDA e os níveis de cobertura da dívida 
serão pressionados nos próximos 18 meses. Embora, no curto prazo, as empresas 
possam repassar parte do aumento dos custos de produção para os consumidores, 
essa possibilidade diminuirá gradativamente à medida que a capacidade de 
pagamento dos tomadores diminuir.  

Decisões governamentais relacionadas à reforma tributária podem afetar tanto o 
setor corporativo quanto o comportamento do consumidor. O avanço do plano do 
setor elétrico para transformar e modernizar a indústria do país, incluindo seu 
marco institucional e regulatório apresentado no segundo semestre de 2021, 
dependerá das decisões do próximo presidente. Para o setor de telecomunicações, 
o novo governo deve decidir modificar ou rejeitar as mudanças que a indústria 
propôs ao esquema de remuneração da renovação do espectro prevista para 2023. 

A depreciação do peso colombiano gerará custos de investimento mais altos que 
poderiam aumentar ligeiramente os níveis de endividamento. Tais custos podem 
não ser integralmente repassados aos usuários finais. As empresas de 
telecomunicação que participaram do leilão de espectro em 2020 estão 
comprometidas com os investimentos (capex) nos próximos 10 anos. Os projetos de 
energia renovável não convencionais com contratos de compra de energia de longo 
prazo (PPAs – power purchase agreements) de leilões anteriores estão enfrentando 
pressões em suas estruturas de custos, nas quais os PPAs não compensarão 
totalmente. Por fim, as concessionárias de distribuição precisarão cumprir os 
investimentos regulatórios relacionados à eficiência energética. 

E se as condições piorarem? 
As emissões de dívida cairiam drasticamente nos próximos 18 meses devido a 
condições de financiamento mais restritivas e custos crescentes. No curto prazo, 
as empresas não sofrem pressões urgentes de refinanciamento e têm apresentado 
acesso adequado ao mercado de capitais. No entanto, enfrentam maiores custos 
de financiamento no mercado internacional devido à desvalorização do peso 
colombiano e à inflação alta.  

  

Ana María Carrillo 
Bogotá 
Ana.carrillo@ 
spglobal.com 
+57-1-390-4265 

Distribuição de perspectivas 

Estatísticas de Ratings  
(Acumulado do ano até jun/22) 

 IG SG Todos 
Ratings 1 8 9 

Rebaixamentos 0 0 0 

Elevações 0 0 0 

 

Heat Map de Performance – Índices Médios 
Esperados 

Colômbia 2022 
PIB 4,6% 

Setor Tend. margem1 
Tend. 

alavancagem1 
Conglomerados Estável Estável 

Telecomunicações  Estável Estável 

Energia Melhora Melhora 

Concessionárias Estável Estável 

Petróleo e gás  Melhora Melhora 
1 Com base no desempenho do 1T22 e projeções  

Tendência de emissões em 30 de junho – Empresas 
avaliadas 

 

0% 50% 100%

Telecom e cabos

Geração de energia

Petróleo e gás

Concessionárias

Conglomerados e…

Transporte

Metais e mineração

Negativa CW Neg. Estável Positiva

 $-

 $2.0

 $4.0

 $6.0

2022
YTD

2021
YTD

2021 2020 2019 2018

(U
S

$ 
bi

lh
õe

s)

María Soledad Mosquera 
Bogotá 
Maria.mosquera@ 
spglobal.com 
+57-1-390-7225 



Panorama de Crédito dos Setores Corporativos e de Infraestrutura da América Latina - 
Segundo Semestre de 2022 
Atualização das Principais Tendências Corporativas 
 

S&P Global Ratings 4 de agosto de 2022      5 

Os custos de financiamento mais altos e a depreciação da moeda podem atrasar 
os planos de investimento em projetos de energia renovável não convencionais. 
Na última década, o governo colombiano modificou leis para promover o 
desenvolvimento de projetos de energia renovável não convencionais a fim de 
reduzir a dependência da geração térmica do país. No entanto, alguns projetos 
estão atrasados por causa da pandemia e da redução da transmissão, entre outros 
problemas. As condições financeiras mais apertadas podem contribuir para 
atrasos mais longos na conclusão desses projetos.   
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Chile 
Inflação alta, economia lenta e mudanças políticas futuras 

O que mudou? 
O crescimento doméstico estagnou enquanto o déficit em conta corrente 
aumentou. Em relação ao trimestre anterior, o crescimento doméstico ficou estável 
no primeiro trimestre de 2022, e o banco central elevou a taxa básica de juros bem 
acima dos pares da região para conter a inflação, principalmente nos preços de 
alimentos e energia. Além disso, o enfraquecimento dos preços do cobre contribuiu 
para um déficit em conta corrente maior, que foi de 7% do PIB no primeiro trimestre 
de 2022 (leia mais em: “Economic Outlook Latin America Q3 2022: Resilient So 
Far This Year, With Tougher Conditions Ahead”, publicado em 27 de junho de 
2022). 

Continuamos esperando preços de energia muito voláteis devido às condições de 
seca e preços elevados dos combustíveis. Até agora, em 2022, os preços spot da 
eletricidade aumentaram 15% em relação a 2021 e mais que dobraram os níveis de 
2020. Tal aumento é proveniente principalmente de uma seca severa associada a 
um planejamento ineficiente para compra de gás natural, programas agressivos de 
descarbonização e paradas programadas em usinas para manutenção. Como 
resultado, a rentabilidade da maioria das geradoras de energia que avaliamos ficou 
pressionada, principalmente daquelas que precisam comprar energia no mercado 
spot para cumprir compromissos contratuais com empresas de distribuição e 
clientes não regulados. Desequilíbrios no mercado continuam ocorrendo, em parte 
devido ao clima. Porém, o setor continua em rápida transição para fontes 
renováveis de energia térmica convencional, no cenário da meta de 70% de 
eletricidade proveniente de energia renovável do Chile ser alcançada até 2030. 

O que observar? 
Regulamentações estão mudando e podem implicar em custos mais altos para as 
empresas. O novo governo planeja aumentar a arrecadação de impostos em 5% do 
PIB nos próximos cinco anos e reformar o sistema previdenciário fortalecendo seu 
pilar de solidariedade (um piso previdenciário para pessoas com pouca ou nenhuma 
aposentadoria) e aumentando as contribuições. Sem maioria no Congresso, o 
governo contará com legisladores centristas da oposição para aprovar reformas, 
reforçando a necessidade de políticas pragmáticas. 

Além disso, no início de setembro, o Chile votará a constituição que está sendo 
elaborada. Em maio de 2021, o Chile elegeu uma assembleia constituinte para 
elaborar a nova constituição. A assembleia conta com sete comissões que podem 
apresentar artigos (com uma maioria simples de votos), os quais devem ser 
aprovados pela assembleia com uma maioria de dois terços. O mecanismo de 
aprovação qualificada tem sido eficaz na moderação das propostas.  

Evolução dos preços spot  de hidrologia e eletricidade durante o segundo 
semestre do ano. Normalmente, no segundo semestre, o preço spot tende a cair 
devido às melhores condições climáticas e aos preços mais baixos dos 
combustíveis, levando em consideração as importações de gás da Argentina a 
preços muito competitivos.  

E se as condições piorarem? 
As empresas chilenas são bastante resilientes, mas sua qualidade de crédito 
pode diminuir se a inflação continuar alta. Isso é particularmente relevante para 
setores de varejo, geração de energia, e telecomunicação e cabo. Esperamos que as 
empresas dos setores de produtos florestais e mineração e metais continuem 
desfrutando de um bom momento de preços. 

Distribuição de perspectivas 
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 IG SG Todos 
Ratings 27 4 31 

Rebaixamentos 1 0 1 

Elevações 1 0 1 

Heat Map de Performance – Índices Médios 
Esperados 
Chile 2022e 
PIB 2,1% 

Setor Tend. margem1 
Tend. 

alavancagem1 
Varejo Enfraq. Enfraq. 

Telecomunicações  Estável Estável 

Energia/ 
Concessionárias 

Enfraq. Enfraq. 

Rodovias pedagiadas Estável Estável 

Metais/mineração Enfraq. Estável 

Produtos florestais Melhora Melhora 

Petróelo e gás-  
comercialização 

Melhora Estável 

1 Com base no desempenho do 1T22 e projeções  

Tendência de emissões em 30 de junho – Empresas 
avaliadas 

 

0% 50% 100%

Diversos
Geração de energia

Varejo
Transporte

Telecom e cabos
Metais e mineração

Concessionárias
Petróleo e gás

Bens de consumo
Produtos químicos

Produtos florestais e…

Negativa Estável Positiva

 $-

 $3.0

 $6.0

 $9.0

 $12.0

2022
YTD

2021
YTD

2021 2020 2019 2018

(U
S

$ 
bi

lh
õe

s)

Cecilia Fullone 
Buenos Aires 
cecilia.fullone@ 
spglobal.com 
+54-11-4891-2170 

Diego Ocampo 
Buenos Aires 
diego.ocampo@ 
spglobal.com 
+54-11-4891-2116 



Panorama de Crédito dos Setores Corporativos e de Infraestrutura da América Latina - 
Segundo Semestre de 2022 
Atualização das Principais Tendências Corporativas 
 

S&P Global Ratings 4 de agosto de 2022      7 

Royalties de mineração mais altos e outras formas de tributação estão a caminho. À medida que 
o governo procura maneiras de financiar as despesas crescentes, acreditamos que os royalties de 
mineração e outros impostos devem aumentar. Além disso, a reforma constitucional poderia 
revogar os direitos sobre a água, embora não esteja claro como isso poderia afetar as estruturas de 
custos e a disponibilidade de água das empresas.  
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México 
Menor risco de crédito corporativo em 2022 

O que mudou?  
Os ventos contrários nos negócios não afetarão o desempenho das empresas no 
restante de 2022. O setor corporativo do México continua resistindo às 
adversidades relacionadas à pandemia, como inflação global, gargalos na cadeia de 
suprimento e custos de crédito mais caros. A confiança um tanto favorável do 
consumidor e as remessas recordes impulsionam a demanda doméstica, enquanto 
as exportações dispararam para níveis recordes. Empresas com forte poder de 
precificação nos setores de produtos de consumo e materiais de construção têm 
conseguido repassar os custos mais elevados aos consumidores finais. Ao mesmo 
tempo, as indústrias de petróleo e gás, química, metalúrgica e mineradoras 
mantêm margens de lucro saudáveis devido aos preços elevados das commodities. 
O desempenho das empresas será beneficiado por essas tendências durante o 
resto deste ano. 

O fornecimento local está ajudando a resolver os gargalos na cadeia de 
suprimentos. Muitas empresas já optaram por redirecionar os esforços de 
fornecimento localmente como uma alternativa de curto prazo para lidar com 
interrupções na cadeia de suprimentos que afetam a disponibilidade de matérias-
primas específicas, peças e fechamentos de portos. No entanto, esperamos uma 
maior pressão na qualidade de crédito corporativo da região se os gargalos da 
cadeia de suprimentos e os altos custos de logística não forem resolvidos, uma vez 
que não esperamos uma forte onda de investimentos near-shoring no próximo ano. 

O risco soberano não é mais uma ameaça no curto prazo. Recentemente, 
alteramos a perspectiva dos ratings do México de negativa para estável, o que 
mitiga o risco de crédito para empresas domésticas cujos ratings são limitados pelo 
rating soberano. 

O que observar? 
Fraqueza econômica duradoura e generalizada nos EUA. As exportações do México 
para os EUA provavelmente atingirão um recorde de cerca de US$450 bilhões neste 
ano. Uma vez que os EUA representam mais de 75% do total de exportações do 
México, o setor manufatureiro de exportação depende da saúde da economia dos 
EUA, em particular a indústria automobilística, que representa 23% das 
exportações. 

Recuo nas remessas para o México. No primeiro semestre de 2022, as remessas 
ultrapassaram US$27 bilhões e agora representam mais de 4% do PIB. As famílias 
mexicanas tornaram-se cada vez mais dependentes de remessas mensais para a 
compra de bens e serviços essenciais e não essenciais, bem como para habitação e 
autoconstrução. Uma queda nas remessas que afeta os gastos do consumidor 
prejudicaria a demanda básica para muitos setores em nosso portfólio avaliado. 

E se as condições piorarem? 
Pressões na renda das famílias podem pesar no desempenho de receita das 
empresas. A inflação é uma das maiores ameaças por impactar diretamente a 
rentabilidade e a demanda. Se o poder de compra do consumidor se deteriorar 
acentuadamente, as empresas terão menos flexibilidade para repassar os 
aumentos de custos aos consumidores finais, e isso reduziria gradualmente as 
margens. Além disso, um cenário de inflação duradoura em que o consumidor não 
consegue absorver preços mais altos diminuiria a demanda, reduzindo assim o 
volume de vendas. 
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Distribuição de perspectivas  

Estatísticas de Ratings (Acumulado do ano até 
jun/22) 

 IG SG Todos 
Ratings 33 25 58 

Rebaixamentos 0 4 4 

Elevações 0 2 2 

Heat Map de Performance – Índices Médios 
Esperados 

México 2022e 

PIB 1,7% 

Setor Tend. margem1 
Tend. 

alavancagem1 
Metais/mineração Estável Estável 

Telecomunicações Estável Estável 

Infra – Rodovias Estável Melhora 

Concessionárias Melhora Estável 

Petróleo e gás – 
Distribuição 

Melhora Melhora 

Transp. – Cias 
aéreas 

Melhora Estável 

Prod. químicos Estável Melhora 

Imobiliário/ 
construtoras 

Estável Melhora 

Bens de 
capital/materiais de 
construção 
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Varejo não essencial Estável Melhora 

Infra - aeroportos Estável Estável 

Metais/mineração Enfraq. Estável 
1 Based on 1Q 2022 performance and forecast 
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Tensões comerciais com os EUA e o Canadá afetariam tanto a confiança dos 
investidores quanto o peso mexicano. Os EUA e o Canadá solicitaram 
recentemente consultas formais de disputa relacionadas às políticas energéticas 
do México sob as regras do USMCA. A falta de resolução desse assunto, ou uma 
escalada de discrepâncias políticas entre os parceiros comerciais, poderia 
prejudicar a economia mexicana. O efeito de curto prazo mais tangível 
provavelmente seria um peso mexicano mais fraco, embora a confiança dos 
investidores também esteja exposta a um potencial aumento nas tensões 
comerciais. 
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