
Agência eleva avaliação de empresas do país 
Cláudia Trevisan  
 
Standard & Poor's dá grau de investimento a duas companhias e atribui a 11 notas maiores que a 
do governo. 
 
Mais duas empresas brasileiras subiram na escala de classificação de risco da agência Standard & 
Poor's e receberam a nota "grau de investimento" para suas operações em moeda estrangeira, o 
que aumenta a distância entre a percepção de risco do setor privado nacional e do governo, ainda 
visto como um credor vulnerável. 
 
Votorantim Participações e Aracruz Celulose tiveram suas classificações elevadas para BBB-, 
primeiro patamar do grau de investimento, no qual estão empresas que trazem poucos riscos 
para os investidores. 
 
As conseqüências mais importantes da mudança são a redução dos juros que essas companhias 
terão de pagar quando forem buscar recursos no exterior e o aumento de seu valor de mercado. 
As notas dadas pelas agências de classificação de risco orientam os investidores sobre os perigos 
que correm ao colocar dinheiro em determinadas empresas ou países -quanto pior for a nota do 
tomador, maiores serão os juros exigidos na operação. 
 
"A partir de agora, quando a Aracruz for captar recursos no exterior, ela terá acesso a uma base 
de investidores mais ampla, já que muitos fundos de pensão e de seguros norte-americanos só 
podem colocar recursos em empresas com grau de investimento. Com isso, diminui o custo de 
captação", afirma Isac Zagury, diretor financeiro da companhia. 
 
Antes da Votorantim e da Aracruz, só a Companhia Vale do Rio Doce havia tido sua classificação 
elevada a grau de investimento pela Standard & Poor's. No mês passado, a mineradora obteve a 
nota BBB, o segundo patamar do grau de investimento. Em julho, a empresa já havia recebido 
classificação semelhante de outra agência, a Moody's, o que reduziu o custo de seus empréstimos 
de 10% a 8,5% ao ano. 
 
Petrobrás 
 
Apenas duas outras empresas brasileiras possuem grau de investimento em moeda estrangeira. A 
Petrobras teve sua classificação elevada pela Moody's no mês passado, enquanto a AmBev subiu 
na escala da Standard & Poor's quando se associou à belga Interbrew, em 2004. 
Além de conceder o grau de investimento à Votorantim e à Aracruz, a Standard & Poor's 
aumentou a nota em moeda estrangeira de outras nove companhias, que também passaram a ter 
classificação superior à atribuída ao governo, que é BB-, três níveis abaixo do grau de 
investimento. 
 
Em comunicado divulgado anteontem, a Standard & Poor's elevou a nota de 25 empresas em todo 
o mundo, 11 das quais localizadas no Brasil. A principal razão para o aumento da classificação é a 
percepção de melhoria do ambiente institucional do país, o que reduziu a possibilidade de 
interferência do governo nos contratos entre empresas privadas. 
 
A atribuição às empresas de notas superiores às concedidas ao país significa que existe a 
probabilidade de elas honrarem suas dívidas com o exterior ainda que o governo venha a declarar 
"default", afirma o comunicado. 
 
A situação do Brasil é inversa à existente na Rússia, país que tem grau de investimento, mas onde 
todas as empresas possuem classificação inferior. A disparidade decorre da maior fragilidade 
institucional, que dá ao Estado espaço para interferir na execução de contratos privados, 
colocando em risco o cumprimento das obrigações com o exterior. 



Nota soberana 
 
Apesar de não melhorar a classificação do Brasil (chamada de "soberana"), a Standard & Poor's 
elevou sua posição em um dos itens que compõem a nota global. 
 
Chamado de "transferência e conversibilidade", esse item mede a liberdade que as empresas 
possuem para enviar recursos ao exterior ou converter moeda local em estrangeira para quitar 
suas dívidas. Quanto pior sua classificação, maior a possibilidade de restrições por parte do 
governo e, em conseqüência, de um calote nos pagamentos. 
 
A Standard & Poor's incluiu o Brasil em uma lista de 27 países nos quais as ameaças à 
"transferência e conversibilidade" são inferiores às existentes nos demais 79 países avaliados pela 
agência. Nessa categoria, a nota do Brasil passou a ser BB+, superior à sua classificação de BB-. 
A melhora na avaliação das agências é uma meta declarada da equipe econômica comandada por 
Antonio Palocci Filho. Mas o tamanho da dívida brasileira, que corresponde a 52% do PIB, alonga 
o horizonte de tempo no qual o "grau de investimento" pode ser atingido. A Moody's, por 
exemplo, elevou em outubro a nota do Brasil de B1 a Ba3, três níveis abaixo do grau de 
investimento. A menos que aconteça algo extraordinário, a agência só deve voltar a reavaliar a 
nota brasileira em cerca de dois anos. 

 
 
Leia Mais 
 
Saúde financeira é a melhor desde 2000 
Marcelo Billi 
 
Desde 2000 as empresas brasileiras têm melhorado sua saúde financeira, movimento que agora 
ajuda na melhora da avaliação de risco de crédito feita pelas agências de risco. 
 
De forma geral, as tendências são aumento da receita, redução do endividamento e melhora nas 
margens de lucro em todo o período. Há, claro, algumas exceções. No terceiro trimestre deste 
ano, o setor siderúrgico sofreu com a queda nos preços de seus produtos e com a alta de custos. 
Ainda assim, mesmo nesse caso, a previsão é que os resultados voltem a melhorar. Se não já 
entre setembro e dezembro, certamente no primeiro trimestre do próximo ano. 
 
Ainda não acabou o prazo para as empresas de capital aberto entregarem seus resultados do 
terceiro trimestre à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Ainda assim, analistas já prevêem 
uma safra de bons resultados, sempre mencionando uma ou outra exceção pontual. 
 
Até o primeiro semestre, mostra estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas), os lucros subiram e o 
endividamento caiu. As receitas, por exemplo, subiram 10%, em termos reais, entre o primeiro 
semestre do ano passado e o deste ano, segundo levantamento da FGV que considerou o balanço 
de 195 companhias. 
 
O mesmo levantamento mostra, ainda, crescimento na rentabilidade: entre o ano passado e este 
ano, a mediana da rentabilidade das empresas pesquisadas cresceu de 10% para 12%, em 
termos anualizados. 
 
De forma geral, as companhias têm hoje menos dívidas e mais caixa para poder gastar. Ou seja, 
têm mais capacidade de investir, caso o cenário para os próximos trimestre se mostre positivo e 
caso a economia continue crescendo 
 
 



 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 5 nov. 2005, Dinheiro, p. B1. 
 


