
Comunicação de Participação 
em Seminário

Data e local: 24 a 26 de janeiro de 2012, Dublin, República da Irlanda 

Evento: 14ª Conferência Europeia sobre Financiamento de Aeronaves

Representantes do BNDES: Marcio Nobre Migon

 André de Barros Ruttimann 

 Sergio Bittencourt Varella Gomes

Relevância da conferência para a atuação do BNDES

Apesar da denominação “europeia”, a pretensão declarada dessa con-
ferência é influenciar o financiamento de aeronaves em todo o mundo; 
negócio que movimenta anualmente em torno de US$ 70 bilhões, em 
especial por ocorrer no primeiro mês do ano. Isso é reforçado pelo 
comparecimento de mais de mil participantes. O Brasil se insere nesse 
quadro, pois, da mesma forma como ocorreu com as demais ECAs,1 
o BNDES Exim foi chamado a incrementar substancialmente seu 
apoio ao financiamento de aeronaves em função da crise mundial, 
tendo desembolsado pouco mais de US$ 1 bilhão em 2011. Assim, 
podem-se sintetizar os pontos relevantes da conferência para a  
atuação do BNDES:

•	 Ficou demonstrado claramente que, apesar da crise econômica 
que afeta as principais economias do planeta, há riscos de uma 
“bolha” no que diz respeito às atuais carteiras de pedidos acu-
mulados de novas aeronaves (backlog) Boeing e Airbus. Isso 
seria especialmente verdade no caso do B737 e do A320, cujos 
pedidos em carteira demandariam até oito anos de produção 

1 Export Credit Agencies, ou seja, os bancos ou entidades governamentais que têm por missão 
apoiar, com créditos ou garantias estatais, as exportações de bens e serviços originados em 
seus respectivos países.
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para serem atendidos integralmente. No entanto, ambos os fa-
bricantes estão atualmente aumentando a cadência de produção 
de suas aeronaves. Essa sobreoferta acaba por implicar alguma 
perda nos valores de mercado das aeronaves já em serviço, isto 
é, no mercado secundário. Isso é fonte de preocupação tanto 
para bancos financiadores quanto para os arrendadores (lessors) 
de aeronaves, uma vez que tais ativos representam sempre a 
garantia das operações de financiamento. Os debates também 
indicaram que este, possivelmente, não seria o caso da Embraer, 
que apresentou queda na produção dos E-Jets em função da crise, 
mas que já acumula mais de novecentas aeronaves entregues para 
61 clientes em quarenta países, com 60% da fatia de mercado desse 
tipo de aeronave. A prova dessa diferença de atuação seria o fato 
de que, no período 2008-2011, as mensalidades de arrendamentos 
operacionais dos E-Jets teriam sofrido redução de 4% versus 15 a 
20% para as famílias B737 e A320.

•	 O mercado de jatos comerciais está incorporando significativa ino-
vação tecnológica com vendas substanciais de unidades que virão 
equipadas com os motores de nova tecnologia GTF2 ou Leap-X,3 a 
partir de 2016. Esse é o caso tanto dos B737/A320 como dos concor-
rentes mais próximos da Embraer, como os CSeries da Bombardier 
ou o MRJ da Mitsubishi. A Embraer só deve anunciar a decisão 
oficial quanto à remotorização de seus E-Jets (que possivelmente 
serão também equipados com asas reprojetadas) no segundo semes-
tre deste ano, o que significa que as eventuais “novas” aeronaves 
daí resultantes só deverão chegar ao mercado em 2018. Para o 
BNDES, isso indica a possibilidade de não deterioração dos valores 
residuais dos E-Jets, já financiados, no prazo dos próximos três ou 
quatro anos. Por outro lado, haver aeronaves de nova tecnologia no 
horizonte geralmente significa que as últimas unidades entregues 

2 Geared Turbofan, designação exclusiva da fabricante Pratt & Whitney, consiste em um 
motor a jato do tipo turbofan, mas que emprega um fan de maior diâmetro, otimizado para 
operar com menos rotações por minuto.

3 Leap-X é a designação exclusiva da fabricante General Electric para seu motor concor-
rente do GTF.
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com a tecnologia “anterior” sofrerão uma depreciação de valor de 
mercado mais rápida. Portanto, o BNDES deve ficar atento a esses 
desdobramentos, especialmente no que diz respeito aos eventuais 
prazos de financiamento que conceder ao financiar E-Jets desde já 
e, em especial, daqui a dois ou três anos.

•	 Em função dos desdobramentos da crise atual, que afetaram os 
bancos europeus de forma mais concentrada, a conferência voltou  
a suscitar o tema do funding gap, ou seja, a hipótese de as aeronaves a 
serem entregues ao longo de 2012 ficarem sem financiamento. Mas, 
ao contrário do que ocorreu em 2009-2010, em que se procurou 
estimar o tamanho desse gap, desta vez a conferência procurou 
elencar algumas possíveis soluções: 

 - A clássica, que é o aumento do esforço de financiamento por 
parte das ECAs, entre as quais está o BNDES Exim (com ou 
sem o apoio do Seguro de Crédito à Exportação do FGE). 

 - A eventual extensão do financiamento proporcionado por 
mercados de capitais a outras regiões do mundo para além dos 
EUA, país que, historicamente, mais faz uso desse instrumento, 
responsável por US$ 45 bilhões em financiamentos concedidos 
no período 2009-2011. No entanto, não teria conseguido se im-
plantar de forma significativa em outras jurisdições.

 - Combinações das duas modalidades anteriores, em que 
ECAs participam de operações de financiamento em par-
ceria com os mercados de capitais. Todavia, operações de 
mercados de capitais apresentam desafios de ordem jurídica 
significativos, especialmente no que se refere a eventuais 
condicionalidades das garantias ofertadas pelas ECAs e ao 
foro competente para se dirimir conflitos. Por um lado, os 
bancos comerciais tendem a enxergar com mais ênfase o 
risco-país da ECA emissora da garantia, quando proveem  
o funding; por outro, aos investidores do mercado de capitais 
interessa substituir o risco-país associado à empresa aérea 
(operadora das aeronaves) pelo da ECA, sem perder de vista a 
possibilidade de conduzirem a execução da hipoteca na hipótese 



388 Revista do BNDES 37, junho 2012

de inadimplemento da transportadora aérea. Não obstante tal 
quadro, a conferência mostrou alguns casos concretos a esse 
respeito, como o financiamento à Ryanair por meio de títulos 
denominados em euros garantidos pelo US Ex-Im Bank.

 - A possibilidade de que as empresas arrendadoras de aeronaves 
(lessors) aumentem sua participação, hoje em torno de 35% do 
total de aeronaves comerciais a jato em operação no mundo, 
tornando-se a maior fonte de capital (além da que cresce mais 
rapidamente) do setor.

Os representantes dos bancos, ratificando a importância dos itens 
anteriores, confirmaram o quadro de incerteza quanto ao funding, assim 
como quanto à implementação das regras de “Basileia 3”. Haveria, 
mesmo, um direcionamento para que os bancos só viessem a atender 
a seus core clients, ou seja, aqueles que, além do financiamento de 
aeronaves, também demandam financiamento de hangares, de hedge 
cambial, de atuação como arrangers em operações no mercado de 
capitais etc., sendo até feita a estimativa de que não haveria mais  
de 25 clientes desse tipo por banco. A prática dos bancos comerciais é o 
cross selling, o que deixaria para as ECAs, incluindo o BNDES Exim, 
o papel de atender a essas empresas aéreas que não dispõem de tanto 
poder de barganha em relação ao mercado financeiro comercial. Além 
disso, ficou claro que o BNDES também poderia atuar em operações 
de cofinanciamento, ou com algum produto de garantia em relação a 
bancos comerciais no financiamento a essas empresas aéreas.

Descrição das mesas e palestrantes

Dia 24 de janeiro: Avaliação de Aeronaves e de Motores Aeronáuticos

Este dia, que antecedeu o evento da conferência, foi organizado sob a 
forma de um “seminário didático”, ou seja, procurou-se dar um caráter 
acadêmico a cada um dos painéis, sem prejuízo do espaço para debates 
ao fim de cada um deles. A organização do evento optou por constituir 
mesas com até quatro participantes para os assuntos mais polêmicos 
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e palestras tradicionais quando a finalidade era essencialmente infor-
mativa e/ou de atualização do tema tratado. Em tal composição, foram 
abordados os principais temas e aspectos afetos à questão da preser-
vação dos valores residuais de aeronaves, novas ou usadas. Assim, 
realizaram-se as seguintes mesas:

•	 Razões para a produção de aeronaves de tecnologia ‘intermediá- 
ria’ – A320Neo vs B737Max, com representantes das empresas 
de avaliação (appraisers) Avitas e Morten, Bayer & Agnew e do 
banco DVB Bank – moderação a cargo do Airfinance Journal;

•	 O domínio de Boeing/Airbus do mercado de aeronaves de um 
corredor (‘single aisle’) estaria ameaçado?, com representantes 
das empresas fabricantes Irkut Corp., Bombardier e Embraer – 
moderação a cargo de representante da arrendadora de aeronaves 
KV Aviation;

•	 Como será a próxima geração de motores aeronáuticos?, com 
representantes das empresas fabricantes CFM International, 
Pratt & Whitney e Rolls-Royce – moderação a cargo do presi-
dente da Engine Lease Finance Corp.; 

•	 O futuro das aeronaves regionais, com representantes 
das empresas fabricantes ATR, Mitsubishi Aircraft Corp. 
e SuperJet International – moderação a cargo do CEO do 
Pembroke Group; e 

•	 Precisamos de uma nova aeronave turboélice?, com represen-
tantes dos fabricantes ATR e Bombardier – moderação a cargo 
da empresa Nordic Aviation Capital.

Já as palestras foram organizadas de forma a embasar tecnicamente 
as mesas de discussão antes citadas. Foi, assim, dado foco em dois 
aspectos centrais no processo de avaliação de aeronaves e de motores 
aeronáuticos: a atual “bolha” nas carteiras de pedidos (backlog) de 
Boeing/Airbus e as novas tecnologias aeronáuticas para além das 
versões Max/Neo desses fabricantes. Além disso, esses mesmos 
fabricantes atualizaram os participantes do evento quanto ao desen-
volvimento de suas mais recentes aeronaves (histórico e perspectivas 
de desenvolvimento futuro para cada uma delas).
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Dia 25 de janeiro: 1º Dia da Conferência sobre Financiamento 
de Aeronaves

Houve mesas e palestras individuais. No que tange às mesas, foram 
organizadas as seguintes composições:

•	 Empresas aéreas europeias – o sucesso no mercado global 
altamente competitivo, com representantes da Air Lingus, 
Cargolux Airlines, Lufthansa, Iberia, KLM e Vueling – mo-
deração a cargo de sócio da Maples and Calder; 

•	 Quando será que os mercados de capitais se abrirão para toma-
dores fora dos EUA?, com representantes da Emirates Airlines e 
do JP Morgan – moderação a cargo do VP Financeiro da ILFC;

•	 Quanto apoio os bancos comerciais poderão oferecer a seus 
clientes em 2012?, com representantes do DVB Bank, Helaba 
Dublin Landesbank Hessen-Thurigen, Natixis Transport Finance 
e Sumitomo Mitsui Banking Corp. Europe – moderação a cargo 
do CEO da Orix Aviation; e

•	 O leasing operacional é a maior fonte de capital e a que cres-
ce mais rapidamente?, com representantes de AWAS, ILFC, 
Jackson Square Aviation e Orix Aviation – moderação a cargo 
de sócio da KPMG.

Já as palestras individuais foram organizadas, presume-se, de forma 
a proporcionar um quadro que refletisse os pontos de vista de repre-
sentantes de grandes grupos com atuação no setor e de alguns atores 
diretamente envolvidos com o financiamento de aeronaves. Inicia-
ram-se com o discurso de abertura do CEO da AWAS, companhia 
dedicada ao arrendamento operacional de aeronaves, na qualidade 
de presidente desta sessão, feito em tons dramáticos, de forma a gal-
vanizar a plateia, de mais de mil pessoas, a fim de se encontrarem 
soluções para a crise pela qual passa o continente europeu. A seguir, 
houve palestras a cargo dos CFOs da Flybe (cliente do BNDES), da 
Easyjet, da Lufthansa e da Ryanair, complementadas por uma avalia-
ção geral do setor por parte de Adam Pilarski, Senior VP da Avitas, 
empresa de consultoria, avaliação e projeção de valores residuais de 
aeronaves (appraiser).
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Dia 26 de janeiro: 2º Dia da Conferência sobre Financiamento 
de Aeronaves

Ocorreram mesas. No que tange a estas, foram organizadas as se-
guintes composições:

•	 Que tipo de apoio as ECAs oferecerão à indústria do transporte 
aéreo em 2012?, com representantes do BNDES Exim (Marcio 
Migon), Coface, EDC, Euler Hermes e US Ex-Im Bank – mo-
deração a cargo de sócio da firma de advocacia Vedder Price;

•	 Quais fontes alternativas de funding estariam em maturação 
de forma a atender à demanda do mercado?, com representan-
tes do Deutsche Bank Securities, ECGD e Natixis Transport 
Finance – moderação a cargo de sócia da firma de advocacia 
A&L Goodbody; 

•	 Seriam as atuais empresas de baixo custo as transportadoras 
tradicionais do futuro?, com representantes da JetBlue (cliente 
do BNDES), Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Virgin America e 
Wizz Air – moderação a cargo do Diretor de Financiamento de 
Aeronaves do Sumitomo Mitsui Banking Corp. Europe (SMBC); 

•	 Quão importantes são os bancos regionais para a indústria do 
transporte aéreo?, com representantes do Nedbank e do Santander 
Brasil – moderação a cargo do CEO da Engine Lease Finance 
Corp., companhia dedicada ao arrendamento operacional de 
motores aeronáuticos;

•	 Existe uma situação de saturação do mercado ou de oportuni-
dades para os fabricantes de aeronaves?, com representantes 
da Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer e Mitsubishi Aircraft 
Corp. – moderação a cargo do CEO do IBA Group, especializado 
na avaliação de aeronave (appraiser);

•	 Painel das empresas globais: será que mais empresas aéreas 
irão ao mercado de capitais em 2012?, com representantes 
da Air Pacific Ltd., Delta Air Lines, IndiGo Airlines, United 
Continental e US Airways – moderação a cargo do diretor-
-gerente do DVB Bank SE.


