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Mensagem do presidente
Marcos Madureira

O Guia Como Fazer Negócios na Espanha representa a missão da Câmara Espanhola no suporte
às empresas brasileiras de qualquer porte que queiram se internacionalizar. Esta edição conta
com artigos sobre o posicionamento estratégico da Espanha na atração de negócios, legislação
societária, investimentos em Madri, compliance e setor de seguros, entre outros.
A Espanha, passados os piores momentos da pandemia, apresenta ótimas perspectivas de crescimento para empresas que queiram entrar em seu mercado. Estudos da Comissão Europeia
apontam que o país terá os melhores índices de progresso econômico de todo o bloco europeu,
com forte retomada.
Este cenário torna ainda mais importante o conteúdo deste guia, no qual os profissionais dos
principais escritórios de advocacia e consultorias da Espanha, além de companhias líderes em
seus setores, compartilham conhecimentos sobre todo o processo de implantação e desenvolvimento de negócios no país.
Os acordos, as relações comerciais, a localização privilegiada, que tornam o país porta de entrada
para outros mercados, a importância do mercado interno composto por mais de 46 milhões de
habitantes e um setor de negócios altamente desenvolvido, compõem o cenário espanhol, que
oferece ao empreendedor apoios, subsídios e incentivos para o processo de internacionalização.
Esperamos que o Guia Como Fazer Negócios na Espanha possa auxiliar um número ainda maior
de empresários e empreendedores a expandirem seus negócios de maneira sólida, sustentável
e lucrativa. Estejam certos de que sempre poderão contar com o apoio da Câmara Espanhola.
Boa leitura!
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Mensagem do diretor geral
Alejandro Gomez

Bienalmente a Câmara Espanhola apresenta a seus associados e demais interessados o Guia
Como Fazer Negócios na Espanha. A publicação representa nosso compromisso em apoiar novos investidores a estabelecerem relações comerciais com o país, ao esmiuçar questões legislativas e normas espanholas, bem como apresentar a Espanha como um provedor de oportunidades em diferentes setores e porta de acesso à Europa.
No momento em que vivemos, de recuperação econômica com o arrefecimento da pandemia,
esta publicação é um incentivo para que empresas brasileiras se internacionalizem rumo à Espanha, colaborando com o desenvolvimento e a retomada das atividades nos dois países.
Na edição de 2021, contamos com capítulos dedicados às áreas societária, acordos bilaterais
entre Brasil e Espanha, compliance e lei anticorrupção, arbitragem, relações governamentais,
financiamento e crédito e investimentos locais, que abrangem grande parte do processo de implantação e desenvolvimento de um negócio no país.
Excepcionalmente este ano, faremos o evento de lançamento do Guia de forma virtual. Desta
forma, conseguimos aumentar ampliar a participação dos articulistas que estão na Espanha,
expandir nosso público para todo o Brasil, e ao mesmo tempo, seguir as recomendações sanitárias contra o covid-19
Nosso agradecimento também ao Departamento Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha no Brasil, apoiadora no processo de desenvolvimento desta publicação, com a atualização de dados políticos e macroeconômicos espanhóis.
Lembro a todos que o Guia Como Fazer Negócios na Espanha está disponível em espanhol e
português e poderá ser acessado por meio do site da Câmara Espanhola.
Esperamos que o material seja de grande utilidade para todos os que buscam consolidar suas
atividades econômicas em território espanhol.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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Espanha
Ao longo desse capítulo descreveremos as principais características da Espanha, sua demografia, estrutura política e territorial, sua economia e setor externo, relações bilaterais hispano-brasileiras e oportunidades de investimento.

Instituições políticas e dados macroeconómicos da Espanha
A Espanha é uma monarquia parlamentarista. O Rei é o Chefe do Estado, e sua principal tarefa
é arbitrar e moderar o correto funcionamento das instituições de acordo com a Constituição.
Do mesmo modo, ratifica as nomeações dos cargos mais representativos nos poderes executivo,
legislativo e judiciário.
A Constituição de 1978 estabelece os direitos fundamentais e as liberdades públicas e atribui
às Cortes Gerais (Parlamento) o poder legislativo, ao Governo da nação o poder executivo e aos
juízes e magistrados o poder judicial. A função legislativa está confiada às Cortes Gerais, que
compreendem o Congresso dos Deputados (Câmara Baixa) e o Senado (Câmara Alta) e cujos
membros são eleitos a cada quatro anos mediante votação. As Cortes Gerais exercem o poder
legislativo, aprovam os orçamentos gerais do Estado, controlam a atividade do Governo e ratificam os tratados internacionais.
O líder máximo do Governo é o Presidente do Governo, eleito pelas Cortes Gerais. O presidente
escolhe aos membros do Conselho de Ministros.
A Espanha ocupa um lugar destacado na escala mundial quanto à importância de sua economia: é a 14ª economia mundial, em termos de tamanho do PIB, 9º país mais atrativo para o investimento direto estrangeiro (IDE), 13º emissor da IDE e 11º exportador de serviços comerciais.
Do mesmo modo, a Espanha é uma moderna economia baseada no conhecimento, onde
os serviços representam quase 67% da atividade empresarial segundo dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE) no exercício de 2020, sendo um centro internacional de inovação favorecido pela existência de uma população jovem altamente qualificada, com caráter
proativo e que oferece custos competitivos no marco da Europa Ocidental, especialmente no
caso dos graduados.
Cabe destacar que a Espanha fez um grande esforço para dotar-se de infraestruturas muito
avançadas, capazes de facilitar o crescimento futuro de sua economia, o que foi acompanhado
por uma importante aposta na pesquisa e inovação.
A estrutura da economia espanhola é a de um país desenvolvido, sendo o setor de serviços
(67%) que mais contribui ao Produto Interior Bruto, seguido pela indústria (15%), de maneira
que entre ambos os setores representam mais de 82% do Valor Agregado Bruto (VAB) a preços
de mercado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística no exercício de 2020.
No conjunto do ano de 2020, o PIB espanhol a preços correntes ficou em 1,1 trilhões de euros,
9,9% interanual inferior ao de 2019 em termos reais, achando a economia espanhola como
uma das economias que mais sofreu os efeitos da pandemia do COVID-19. Segundo o Banco da
Espanha, a previsão de crescimento para 2021 é de 6,3%, de maneira que a Espanha manteria
também esse ano um crescimento superior à média da Eurozona (previsto pela OCDE no 5,3%).
Para 2022 a expectativa é de um crescimento do PIB de 5,9% (frente aos 4,6% da Eurozona).
Outro indicador relevante que deve ser considerado na hora de pensar na Espanha como destino de investimento é o aumento dos preços. A inflação na Espanha foi caindo lentamente desde
finais da década de oitenta, fruto de um intenso processo de reforma estrutural que melhorou
as condições internas de formação de preços. Assim, a média de inflação entre 1987 e 1992 (mé5

dia pela evolução do Índice de Preços ao Consumidor) foi de 5,8%, situou-se pela primeira vez
abaixo de 5% em 1993 e foi sendo reduzido progressivamente, até ficar na taxa interanual de
inflação ao final do exercício de 2018 em 1,2%. Durante 2021, e devido ao considerável aumento
de preços do componente energético, o Índice Harmonizado de Preços de Consumo (IPCA) aumentou, até alcançar um índice anual de 3,3%.
O momento débil da economia espanhola no último ano foi fruto do impacto da pandemia do
COVID-19, que afetou ao país tanto diretamente como de forma indireta (pela redução do comércio exterior global).
Outra das vantagens da Espanha é a de constituir o 5º mercado europeu. Efetivamente, hoje em
dia compõem o mercado doméstico espanhol 47,39 milhões de pessoas, com uma renda per
capita de 26.426 euros em 2019 segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE) 2,5% mais que o exercício anterior, distinguindo 4 regiões com rendas superiores a 30.000
euros: Madrid (35.913), País Basco (34.142), Navarra (32.141) e Catalunha (31.119€)
Durante 2020 a queda do turismo foi um dos principais motivos pelo qual a Espanha se viu tão
prejudicada pela pandemia, conseguindo sozinho 18,9 milhões de turistas que visitaram o país
em 2020, o que compreende 77,3% interanual menos que no ano anterior, quando chegaram a
receber até 83,5 milhões de turistas. A queda acentuada nas visitas se refletiu também no gasto
total dos visitantes, que acumulou um gasto total de 19.739 milhões de euros, o que compreende uma diminuição de 78,52% com relação ao ano anterior (91,9 milhões de euros).
A confiança dos investidores internacionais nas perspectivas da economia espanhola ficou refletida na qualificação dos graus de solvência por parte das três principais agencias mundiais.
Fitch decidiu elevar o rating da Espanha até A- com perspectiva “estável” em janeiro de 2018,
um grau de solvência que não tinha desde 2012. A agência elogiou na hora de publicar a qualificação a redução de certos desequilíbrios macroeconômicos. Em dezembro de 2020 a Fitch
mantém esta perspectiva e prognostica um crescimento de 5,3% do PIB para a economia espanhola, e de 6,6% em 2022. Apesar da recuperação durante os próximos dois anos, espera que
para finais de 2022 se mantenha 0,9% abaixo de seu nível do quarto trimestre de 2019.
A S&P Global ratings (S&P) atualizou seu rating da Espanha para (A/A-1), embora continue tendo perspectivas negativas em relação aos desafios fiscais e estruturais do país, e estima uma
recuperação dos níveis de 2019 para o ano de 2022, conforme as autoridades eliminem de maneira gradual as medidas de distanciamento social e sejam recuperadas as viagens comerciais.
Por outro lado, a agência norte-americana Moody´s mantém a qualificação da dívida soberana
com um rating “BAA1” e perspectiva “estável”. No entanto, a agência se mostrou preocupada
com os altos níveis de endividamento que continuam aumentando de forma intermitente, da
mesma maneira exige uma estratégia coerente para poder reverter a deterioração fiscal.
Como principais desafios do governo para que a Espanha volte para a qualificação AAA estão: o
volume da dívida pública, a dívida com o exterior, ou a ausência de um plano ambicioso e coerente de reformas -em itens como a sustentabilidade do sistema de Previdência Social.

Estrutura geográfica, meio humano e divisão geopolítica
A Espanha ocupa uma área de 505.990 km2 no sudoeste da Europa, sendo o segundo país de
maior tamanho da União Europeia, depois da França. O território da Espanha abrange a maior
parte da Península Ibérica, que divide com o Portugal; e inclui desta maneira as Ilhas Baleares
no Mediterrâneo, as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico, as cidades do norte da África de Ceuta
e Melilha e diversas pequenas ilhas e ilhotas.
De acordo com o INE, a população da Espanha em 2020 era de 47,39 milhões de pessoas, com
uma densidade de 94 habitantes por quilômetro quadrado (diante de 25 do Brasil). A população
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aumentou em 61.609 pessoas durante o ano de 2020, com um crescimento positivo pelo quinto
ano consecutivo. O crescimento anual ficou em 0,13% em 2020 de 0,84% em 2019, devido aos
efeitos da pandemia COVID-19.
A Espanha tem um clima tipicamente mediterrâneo, com diferenças por regiões. O clima na
região costeira do Norte (costa atlântica) e no golfo de Biscaia se caracteriza por ser suave e
chuvoso durante todo o ano, com temperaturas não muito baixas no inverno nem muito altas
no verão. O clima na costa mediterrânea, incluindo as Ilhas Baleares, Ceuta e Melilha, é suave
no inverno e seco e quente no verão. Os maiores contrastes ocorrem no interior da península,
onde o clima é seco, com invernos frios e verões quentes. As Ilhas Canárias têm um clima privilegiado, com temperaturas muito estáveis entre as estações durante todo o ano em torno dos
20°, inclusive entre o dia e a noite.
A Espanha dispõe de uma grande qualidade de vida e é um país aberto aos estrangeiros. Conta
com quase 8.000 km de costa, abundantes possibilidades para praticar esportes e uma grande
variedade de acontecimentos sociais, tudo isso influenciado pela diversidade das heranças culturais e a mistura das civilizações.

Mapa político-administrativo da Espanha

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-VRpcm4tK_9E/Ut2SXeW275I/AAAAAAAAA6U/Trpl43gOSUA/s1600/54_mapaCCAA.png

A Espanha está organizada em 17 Comunidades Autônomas, cada uma integrada por uma ou
mais províncias, além das Cidades Autônomas da Ceuta e Melilha no norte da África. O número
total de províncias é de 50.
Cada Comunidade Autônoma exerce as competências que são atribuídas pela Constituição e
que são especificadas nos Estatutos de Autonomia. Estes Estatutos contêm, além disso, a regulação institucional da Comunidade que consiste habitualmente em: uma Assembleia legislativa escolhida pela votação que promulga a legislação aplicável na Comunidade; um Governo
com funções executivas e administrativas, dirigido por um Presidente eleito pela Assembleia
que é o representante máximo da Comunidade, e um Tribunal Superior de Justiça que ostenta o
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poder judicial no território da Comunidade. Além disso, em cada Comunidade existe um Delegado do Governo nomeado pelo Governo Central que dirige localmente a Administração Estatal
e a coordena com a da Comunidade.
As Comunidades são financeiramente autônomas, recebendo além disso as atribuições dos
Orçamentos Gerais do Estado.
Como resultado da estrutura descrita anteriormente, a Espanha se transformou em um dos
países mais descentralizados da Europa.
A seguir, serão apresentados uma série de dados geográficos, demográficos e econômicos, ilustrativos de cada um dos territórios descritos:

Comunidade Autônoma: Andaluzia

População: 8.384.408
Superfície: 87.599 km²
Capital administrativa: Sevilha
PIB nominal (2019; em milhões de €)1: 165.865.509
PIB per capita (2019): 19.633€
Exportações para Brasil2 (2021; em milhões de €): 107.714
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 519.603,41
Principais setores de atividade: Setor agropecuário; indústria da alimentação; indústria do
plástico; metalurgia e siderurgia; área automotiva; comércio atacadista; transporte terrestre,
armazenamento e atividades correlatas e hotelaria.

Comunidade Autônoma: Aragão

População: 1.308.728
Superfície: 47.720 km²
Capital administrativa: Zaragoza
PIB nominal (2019; em milhões de €): 38.043.571
PIB per capita (2019): 28.727€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 26.714
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 13.100,30
Principais setores de atividade: Agropecuário (fundamentalmente na Huesca); indústria da alimentação; indústria de plástico e borracha; metalurgia e siderurgia; área automotiva; comércio
atacadista; transporte terrestre; armazenamento e atividades correlatas e hotelaria.
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1

INE. Resultados por comunidades e cidades autônomas. Serie Revisión Estadística 2019 (SEC 10)

2

Secretaria de Estado de Comercio Datacomex.

Comunidade Autônoma: Asturias

População: 1.028.244
Superfície: 10.604 km²
Capital administrativa: Oviedo
PIB nominal (2019; em milhões de €): 23.765.248
PIB per capita (2019): 23.299€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 67.286
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 236.202,01
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; indústria química; armazenamento
e correlatos; hotelaria.

Comunidade Autônoma: Ilhas Baleares

População: 1.128.908
Superfície: 4.992 km²
Capital administrativa: Palma de Maiorca.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 33.799.767
PIB per capita (2019): 28.213€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 53
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 194,52
Principais setores de atividade: Hotelaria, hotelaria e turismo; indústria da alimentação: comércio atacadista e varejista; armazenamento e atividades correlatas.

Comunidade Autônoma: Ilhas Canárias

População: 2.127.685
Superfície: 7.447 km²
Capital administrativa: Las Palmas de Gran Canaria
PIB nominal (2019; em milhões de €): 47.164.165
PIB per capita (2019): 21.244€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 3.000
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 87.577,58
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; comércio atacadista e varejista; hotelaria e turismo; ‘Call centers’.
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Comunidade Autônoma: Cantábria

População: 580.229
Superfície: 5.321 km²
Capital administrativa: Santander
PIB nominal (2019; em milhões de €): 14.187.412
PIB per capita (2019): 24.383€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 28.972,07
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 2.599,10
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; Comércio atacadista; transporte terrestre; hotelaria.

Comunidade Autônoma: Castela e Leão

População: 2.409.164
Superfície: 94.226 km²
Capital administrativa: Valladolid
PIB nominal (2019; em milhões de €): 59.794.929
PIB per capita (2019): 24.886€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 98.462,80
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 21.171,42
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; metalurgia; comércio atacadista e
varejista; área automotiva; Indústria do plástico e borracha.

Comunidade Autônoma: Castela-Mancha

População: 2.026.807
Superfície: 79.463 km²
Capital administrativa: Toledo
PIB nominal (2019; em milhões de €): 42.820.105
PIB per capita (2019): 21.004€
Exportaciones a Brasil (2021; em milhões de €): 17.485,28€
Importaciones a Brasil (2021; em milhões de €): 6.253,63
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; comércio atacadista; hotelaria; fabricação de bebidas; transporte terrestre; armazenamento e atividades correlatas.
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Cidade Autônoma: Ceuta

População: 85.144
Superfície: 19 km²
Capital administrativa: Ceuta
PIB nominal (2019; em milhões de €): 1.765.617
PIB per capita (2019): 20.903€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 347,11
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 100,61
Principais setores de atividade: Serviços.

Comunidade Autônoma: Catalunha

População: 7.600.065
Superfície: 32.107 km²
Capital administrativa: Barcelona
PIB nominal (2019; em milhões de €): 236.813.926
PIB per capita (2019): 31.119€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 282.254,80
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 507.347,88
Principais setores de atividade: Agrário (fundamentalmente em Tarragona e Lérida) e indústria
da alimentação; indústria química; indústria do plástico e borracha; metalurgia; área automotiva; indústria manufatureira; comércio varejista e atacadista; atividades administrativas e de
escritório; hotelaria; armazenamento e correlatos.

Comunidade Autônoma: Comunidade Valenciana

População: 4.963.703
Superfície: 23.255 km²
Capital administrativa: Valencia.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 116.015.335
PIB per capita (2019): 23.206€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 95.736,15
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 49.818,21
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Principais setores de atividade: Agrário (Alicante e Valência); indústria da alimentação; plástica e borracha; metalurgia; área automotiva; hotelaria e turismo; comércio atacadista; armazenamento e correlatos.

Comunidade Autônoma: Extremadura

População: 1.072.863
Superfície: 41.635km²
Capital administrativa: Mérida.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 20.677.010
PIB per capita (2019): 19.454€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 6.905,95
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 3.020,28
Principais setores de atividade: Agrário; indústria da alimentação; indústria química; transporte terrestre.

Comunidad Autónoma: Galicia

População: 2.701.743
Superfície: 29.574 km²
Capital administrativa: Santiago de Compostela
PIB nominal (2019; em milhões de €): 64.429.878
PIB per capita (2019): 23.873€
Exportações para Brasil (2018; em milhões de €): 47.481,75
Importações do Brasil (2018; em milhões de €): 41.688,23
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; fabricação de bebidas; indústria do
plástico e borracha; metalurgia; área automotiva; comércio atacadista; armazenamento e correlatos; hotelaria.

Comunidade Autônoma: Madri

População: 6.578.079
Superfície: 8.022 km²
Capital administrativa: Madri
PIB nominal (2019; em milhões de €): 240.129.959
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PIB per capita (2019): 35.913€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 119.775,17
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 103.559,49
Principais setores de atividade: Comércio atacadista; comércio varejista; transporte terrestre;
armazenamento e correlatos; produtoras de cinema e televisão; hotelaria e turismo; atividades
administrativas e de escritório; produções artísticas.

Cidade Autônoma: Melilha

População: 86.384
Superfície: 12 km²
Capital administrativa: Melilla.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 1.621.435
PIB per capita (2019): 19.211€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 4,40
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 56,42
Principais setores de atividade: Serviços.

Comunidade Autônoma: Múrcia

População: 1.478.509
Superfície: 11.313 km²
Capital administrativa: Múrcia.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 32.356.061
PIB per capita (2019): 21.642€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 97.413,49
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 210.862,37
Principais setores de atividade: Agrário; indústria da alimentação; comércio atacadista; transporte terrestre.

Comunidade Autônoma: Navarra

População: 647.554
Superfície: 10.391 km²
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Capital administrativa: Pamplona.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 20.973.354
PIB per capita (2019): 32.141€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 35.653,81
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 9.625,15
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; indústria química; metalurgia; siderurgia; área automotiva; indústria plástico e borracha; comércio atacadista.

Comunidade Autônoma: País Basco

População: 2.199.088
Superfície: 7.234 km²
Capital administrativa: Vitoria.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 74.495.916
PIB per capita (2019): 34.142€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 125.665,38
Importações do Brasil (2021; em milhões de €): 198.794,70
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; madeira; papel e artes gráficas; metalurgia; área automotiva; comércio varejista; transporte terrestre; armazenamento e correlatos.

Comunidade Autônoma: La Rioja

População: 315.675
Superfície: 5.045 km²
Capital administrativa: Logronho.
PIB nominal (2019; em milhões de €): 8.867.069
PIB per capita (2019): 28.200€
Exportações para Brasil (2021; em milhões de €): 2.709,06
Importações doBrasil (2021; em milhões de €): 1.246,06
Principais setores de atividade: Indústria da alimentação; fabricação de bebidas; metalurgia;
hotelaria.
Fuente: INE
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Relações econômicas bilaterais entre Brasil e Espanha
O Brasil se posiciona para a Espanha como um dos principais parceiros estratégicos fora do marco
da UE. A relação entre ambos os países se sustenta em dois pilares fundamentais: a forte presença
investidora das empresas espanholas no Brasil e as importantes oportunidades de investimento
existentes, além disso do interesse dos brasileiros pela língua e cultura espanhola. Os intercâmbios
econômicos constituem um elemento de grande relevância para alcançar os objetivos das políticas
de desenvolvimento econômico e social.
Os fluxos econômicos e comerciais hispano-brasileiros foram potencializados historicamente pelos laços da Espanha com a Ibero América e o norte da África e as vantagens de utilizar a Espanha
como porta de entrada na Europa e no Norte da África.
Principais acordos bilaterais
• Memorando de Entendimento para a criação de uma Comissão Bilateral Permanente, 7
de maio de 2021.
• Acordo de Intercâmbio e de Proteção de Informação Classificada, assinado entre ambos
os países em 15 de abril de 2015 e cuja entrada em vigor ocorreu em julho de 2017. reconhece-se a necessidade de garantir a segurança da informação classificada e trocada no
âmbito de instrumentos de cooperação ou contratos celebrados entre elas.
• Plano de Associação Estratégica Espanha-Brasil: Assinado em novembro de 2003. Cria
dois Grupos de Trabalho (Infraestruturas e Comércio e Investimentos). Não tiveram muita
atividade até que pensaram em sua reativação em ocasião da visita a Espanha da Presidenta Rousseff (2012). Reuniram-se em 2014 (Brasília) e 2015 (Madri).
• Tratado Geral de Cooperação e Amizade: Assinado em julho de 1992. Em vigor desde julho
de 1994. Como parte do Tratado, figurava um Acordo Econômico, em vigor até 1999.
• Convênio de Dupla Tributação (CDI): Assinado em novembro de 1974. Em vigor desde dezembro de 1974. Atualizado em setembro de 2003, por troca de cartas.
• Por último, destacar que a Espanha e o Brasil não têm um Acordo de Promoção e Proteção Recíproco de Investimentos (APPRI) em vigor. De fato, o Brasil não tem APPRIs com
nenhum país, embora esteja assinando um novo modelo de acordos (Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos -ACFI-), sem possibilidade de arbitragem direta entre
investidor-estado.
Acordos setoriais recentes com conteúdo econômico
• Memorando de Entendimento entre o Ministério de Integração Nacional do Brasil e o
Ministério da Agricultura, Pesca, Alimentação e Meio Ambiente da Espanha sobre a Cooperação em matéria de Recursos Hídricos (Março, 2018). É uma renovação do Memorando
de Entendimento assinado em abril de 2015.
• Acordo de colaboração bilateral no Âmbito Científico através da Comissão Mista de Ciência, Tecnologia e Inovação (Novembro, 2017).
• Memorando de Entendimento entre o Ministério de Fomento da Espanha e o Ministério de
Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil, no Âmbito da Infraestrutura e Transportes.
(Abril, 2017).
• Memorando de Entendimento entre o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil e o Ministério de Economia, Indústria e Competitividade da Espanha sobre
Cooperação Econômica e Comercial. (Abril, 2017).
• Declaração conjunta da Agência Brasileira de Cooperação do Brasil e a Agência Espanhola
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da Espanha sobre Cooperação ao
Desenvolvimento entre o Brasil e Espanha (Abril, 2017).
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• Declaração comum de intenções sobre cooperação em matéria tributária e alfandegária,
assinada entre ambas as agências tributárias em junho de 2016.
• Memorando de Entendimento entre o Escritório Espanhol de Marcas e Patentes e o Instituto Nacional de Marcas e Patentes do Brasil (2016).
• Acordo de colaboração entre o Ministério de Agricultura, Alimentação e Meio ambiente
e o Ministério de Integração Nacional sobre recursos hídricos (Abril, 2015). Renovado em
março de 2018.
• Acordo de Colaboração ICEX-APEX do Brasil, de maio de 2010, renovado em abril de 2015.
• Acordo de Colaboração entre o ICEX e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção
de Investimentos (AGDI, Rio Grande do Sul), dezembro 2014.
• Acordo de Colaboração entre o Ministério de Fomento e o PNUD, de março de 2014 e renovado em setembro de 2017. Dá suporte jurídico à colaboração entre as empresas públicas
de engenharia e planejamento de infraestruturas INECO (Espanha) e EPL (Brasil).
• Acordo de Colaboração entre o CDTI e FINEP, de dezembro de 2013.
• Acordo de Colaboração ICEX-Invest São Paulo, de novembro de 2013.
• Acordo de Colaboração entre o BNDES e ICO, de outubro de 2013.
• Acordo de Colaboração entre Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e a
Secretaria de Estado de Inovação, de novembro de 2012.
Relações comerciais bilaterais
A Espanha mantém um déficit comercial tradicional com o Brasil. Segundo dados da Secretaria
de Estado de Comércio, do Ministério de Indústria, Comércio e Turismo, 2018 foi o ano com o
maior déficit registrado desde 2000, com 2.410 milhões de euros.
Entre 2019 e 2020 o déficit se conteve, alcançando 1.220 e 1.257 milhões de euros, respectivamente. Em 2020, afetado pela pandemia de COVID-19 o fluxo de comércio diminuiu 10% com
relação ao ano anterior, alcançando as exportações espanholas ao Brasil um valor de 2.257 milhões de euros, e as importações originárias do Brasil 3.515 milhões de euros.
Estes dados mais recentes situam ao Brasil como nosso 18º destino de exportação global (16º há
10 anos, em 2011), o segundo na América Latina atrás do México (mesma posição que em 2011).
Por outro lado, o Brasil é nosso 16º fornecedor global (igual que em 2011), o primeiro na região a
frente do México (entretanto, em 2011 o México era o principal fornecedor).
Quanto à composição das exportações espanholas ao Brasil, podem ser observadas as mudanças acontecidas no perfil das principais mercadorias exportadas ao comparar as de 2011 com
relação às de 2020. O que mais se destaca é o aumento do peso das exportações de combustíveis e óleo minerais, até tornar-se o principal produto exportado em 2020, e a notável diminuição nas exportações de veículos e seus componentes. Assim, em 2011 os principais capítulos
tarifários exportados foram máquinas e equipamentos mecânicos (13,3% do total exportado
ao Brasil), veículos, suas partes e acessórios (8,9%), navios e embarcações (8%), equipamentos
e materiais elétricos (7,6%), aeronaves e seus componentes (5,9%) e materiais plásticos e suas
manufaturas (4,1%). Em 2020, combustíveis e óleo minerais são o principal capítulo exportado
(12,6% do total), seguido de máquinas e equipamentos mecânicos (10,3%), equipamentos e
materiais elétricos (8,5%), outros produtos químicos (5,3%) e materiais plásticos e suas manufaturas (4,9%).
Quanto à composição das importações espanholas originárias do Brasil, não foram observadas
mudanças tão relevantes, já que mais de 50% das importações continuam sendo de produtos
dos seguintes tipos: sementes e frutos oleaginosos, combustíveis e óleo minerais, assim como
minerais, escórias e cinzas. Em 2020, os combustíveis e azeites minerais supuseram o 23,6%
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do total importado (8,9% em 2011), as sementes e frutos oleaginosos 19,5% (23% em 2011), e os
minerais, escórias e cinzas 11,3% (21,2% em 2011).

Setores de oportunidades na Espanha
Para o investidor brasileiro, a Espanha oferece interessantes oportunidades de negócio em setores estratégicos com alto valor agregado, como as TIC, indústria 4.0., energias renováveis,
biotecnologia, saúde, farmácia, agroindústria, meio ambiente, turismo, aeroespacial, logística e
transporte e área automotiva, devido a seu atrativo ambiente competitivo.
Além disso, as empresas que se instalarem na Espanha não apenas poderão ter acesso ao mercado nacional, um mercado muito atrativo por seu tamanho -mais de 47 milhões de consumidores- e por seu alto poder aquisitivo -com um PIB per capita superior aos 23.000 euros-, mas a
partir da Espanha podem acessar aos mercados da Europa, Norte da África e Oriente Médio, ao
mesmo tempo que a Espanha serve de ponte insuperável entre a União Europeia e os países ibero-americanos, por sua privilegiada posição geoestratégica, seu prestígio, sua relação histórica
cultural e a forte presença das empresas espanholas em todas estas regiões.
Por outro lado, a Espanha é um país aberto ao investimento internacional. Segundo o Índice da
OCDE FDI Regulatory Restrictiveness Index, a Espanha é o décimo país do mundo com a regulação mais aberta ao investimento internacional. Este perfil altamente internacionalizado da
economia espanhola permitiu ao país tornar-se uma plataforma para os negócios internacionais, de maneira que a Espanha é o 11º país receptor de investimentos estrangeiros no mundo,
o que destaca o importante papel que desempenha o investimento estrangeiro na economia
espanhola. Especificamente, o Investimento Estrangeiro Direto (IED) na Espanha alcançou os
28.000 milhões de euros em 2020.
Nos últimos cinco anos, a maioria dos projetos recebidos se enquadraram em setores de alto
valor tecnológico e com importação de inovação, como o das TIC, a indústria automobilística,
energias renováveis e meio ambiente, transporte e logística, aeronáutica e aeroespacial, turismo e serviços empresariais, entre outros.
Cabe destacar que, em 2020, a indústria automobilística representou 10% do PIB espanhol (incluindo distribuição e atividades correlatas) e 17% das exportações espanholas. Com estes dados, a Espanha foi em 2020 o segundo maior fabricante de automóveis na Europa e nono na
escala mundial, sendo além disso o primeiro fabricante europeu de veículos industriais. Essa
indústria está formada por mais de 17 plantas de fabricação e 1.000 empresas fabricantes de
componentes e equipamentos. Em 2020, a Espanha produziu 2,27 milhões de veículos, que geraram ganhos em torno de 103.000 milhões de euros e geraram 2 milhões de empregos. Contudo, a produção de veículos na Espanha compreende 12% do mercado europeu de produção
automobilística. Entre as oportunidades de negócio deste setor se encontra a fabricação de materiais leves, reciclagem de materiais, introdução da energia elétrica como modo de propulsão
ou os carros conectados.
Por outro lado, também é importante destacar que o setor aeroespacial e de defesa na Espanha se caracteriza por um elevado crescimento e um importante investimento em pesquisa e
desenvolvimento. A indústria aeroespacial espanhola é a quinta maior indústria europeia (e
oitava a nível mundial) em termos de retorno de investimentos (13.040 milhões em 2019) e emprego (57.618 empregados em 2019). Da mesma maneira, o subsetor espacial espanhol ocupa
a quarta posição a nível europeu, com 4.230 empregados e lucros de 863 milhões de euros em
2018, de acordo com os dados proporcionados pela Associação Espanhola de Empresas Tecnológicas de Defesa, Segurança, Aeronáutica e Espaço (TEDAE). Cabe destacar que a metade
da frota aérea comercial conta com tecnologia espanhola. Neste sentido, entre as oportuni17

dades comerciais deste setor, destacam os sistemas de gestão do tráfico aéreo (ATM), os vôos
comerciais não tripulados, o projeto e fabricação de materiais leves ou o desenvolvimento de
aplicações via satélite.
Por sua vez, o desenvolvimento do setor das tecnologias da informação (TIC) ocupa na Espanha, hoje em dia, um lugar de destaque no panorama internacional, com um apoio decidido
dos sucessivos governos, comprometidos com seus parceiros europeus em uma implantação
harmonizada das políticas de modernização tecnológica. O mercado das TIC obteve na Espanha um dos maiores crescimentos na Europa na última década, consolidando-se entre os
cinco principais da região. Especificamente, a Espanha é um dos principais mercados de TIC
na Europa, gerando lucros de 120.566 milhões de euros, o que, em 2019, compreendeu 3,88%
do PIB. O país conta com 47 milhões de consumidores destes serviços e 34 milhões de usuários
de internet. Entre as oportunidades mais relevantes do setor se destacam a implantação do
CSC corporativo, externalização das tarefas associadas aos centros de serviços compartilhados, smart grids, Smart Cities, redes ultrarrápidas, internet das coisas, impressão 3D, fintech,
cibersegurança ou Big Data.
Outro dos setores que apresenta grandes oportunidades para os investidores estrangeiros é o
das ciências da saúde. A Espanha é a décima segunda potência científica mundial e a quinta em
matéria de produção científica da UE. As empresas de biotecnologia estão vivendo uma época
de crescimento acelerado em comparação com outros países da região e a indústria farmacêutica é líder com relação ao investimento em I+D na Espanha. O país conta com uma boa infraestrutura para a inovação, com um aumento exponencial dos parques científicos e tecnológicos,
centros de pesquisa e institutos tecnológicos.
Por último, merece menção especial também o setor das energias renováveis. Trata-se de um
setor especialmente atrativo para os investimentos internacionais pois o governo se encontra
imerso em uma série de planos cujo objetivo é a diminuição drástica das emissões de gases de
efeito estufa e o aumento das energias renováveis na matriz energética espanhola, objetivos em
consonância com o Acordo de Paris. Para alcançar essas metas, estima-se que a Espanha terá
que investir, até 2050, aproximadamente 350.000 milhões de euros. De acordo com os últimos
dados da Associação de Produtores de Energias Renováveis, APPA, o setor das energias renováveis em conjunto contribuiu com 12.540 milhões de euros à economia espanhola em 2019, o
que compreendeu 1,01 do PIB do país.

_
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Espanha, a plataforma logística do comércio
entre Europa, América Latina e África
ELABORADO POR CESCE

A Espanha superou a primeira aposta da pandemia de COVID-19 demonstrando seu potencial
como plataforma de negócios e investimentos em escala global. Apesar da contração do comércio internacional provocada pelo grande confinamento, nosso país segue ocupando em 2021
uma excelente posição estratégica como principal centro de comércio internacional. Por um
lado, como país europeu, oferece interessantes benefícios comerciais e, além disso, representa
uma porta de entrada e saída natural para os investimentos e produtos latino-americanos, e
um elo de união entre os mercados da Europa, Ásia e África.
Esta função de “plataforma rotativa” estratégica confere a Espanha uma vantagem competitiva que devemos aproveitar. Em primeiro lugar, proporciona livre acesso ao maior mercado do
mundo, a União Europeia, com mais de 500 milhões de consumidores e um alto nível de renda
per capita. Além disso, tem um acesso geográfico muito favorável e estreitos laços políticos,
econômicos, culturais e empresariais com os países da área mediterrânea, o norte da África
e Oriente Médio, mas, especialmente, com a América Latina, onde a Espanha conta com uma
notável liderança empresarial.
Da mesma forma, não é só um destino escolhido pelas multinacionais para estruturar e dar
suporte a seus investimentos na América Latina, mas também as grandes multinacionais latino-americanas também estão escolhendo a península ibérica como base logística para administrar seus investimentos no mercado europeu.
Entre as vantagens que colocam a Espanha como um dos melhores pontos de conexão de negócios do mundo estão seu ambiente de negócios dinâmico e uma cultura empresarial comum
com a América Latina, a importante e histórica presença das empresas espanholas na América
Latina, a implantação dos bancos espanhóis no continente, as semelhanças dos sistemas jurídicos e a extensa implantação internacional dos principais escritórios de advogados espanhóis.
Segundo dados do relatório Guia de negócios na Espanha, elaborado pelo Instituto de Comércio
Exterior (ICEX) e Garrigues, a Espanha ocupa um lugar de destaque a nível mundial quanto à
importância de sua economia: é a 13ª economia mundial, em termos de tamanho do PIB; o 11º
país mais atrativo para o investimento estrangeiro direto (IED), o 13º emissor do IED entre os
países soberanos e o 11º exportador de serviços comerciais.
Além disso, a Espanha é uma moderna economia baseada no conhecimento, onde os serviços
representam quase 75% da atividade empresarial, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), e é um centro internacional de inovação favorecido pela existência de uma população altamente qualificada, com caráter proativo, e que oferece custos muito competitivos no
marco da Europa Ocidental, especialmente no caso dos profissionais com graduação superior.
Como é possível observar nesse relatório, nosso país tem realizado um grande esforço, especialmente, no momento de construir infraestruturas mais avançadas e capazes de facilitar o crescimento futuro da economia espanhola. Além disso, realizou uma importante aposta pelo I+D+i
(pesquisa, desenvolvimento e inovação). Nos últimos três anos, a economia espanhola avançou
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muito neste sentido, o que compreende um enorme impulso para as empresas que querem
internacionalizar-se ou que fizeram isso. Essas empresas contam, do mesmo modo, com um
importante respaldo dos instrumentos de apoio à internacionalização, nos quais CESCE é especializada há 50 anos. Seus seguros de crédito e caução, os serviços de apoio ao financiamento
bancário e não bancário, os avais, garantia e assessoramento especializado são os melhores
aliados para as empresas que se participam dos mercados internacionais.
Para o investidor estrangeiro, além disso, a Espanha oferece interessantes oportunidades de negócio em setores estratégicos com alto valor agregado, como as TIC (tecnologias da informação
e a comunicação), as energias renováveis, a biotecnologia, o meio ambiente, o setor aeroespacial
e o automotivo, devido a seu atrativo ambiente competitivo. Além disso, as empresas instaladas
na Espanha não têm apenas acesso a seu mercado nacional, com 47 milhões de consumidores,
mas também podem acessar aos mercados da região EMEA (Europe, the Middle East and Africa) e
a América Latina, dada sua privilegiada posição geoestratégica, seu prestígio e a forte presença
das empresas espanholas nestas regiões.
Atualmente, na Espanha operam mais de 12.500 empresas estrangeiras que dão emprego direto
a milhares de pessoas. Além disso, 7.000 pequenas e médias empresas e 17.000 exportadores
espanhóis operam atualmente na América Latina, uma região que gera 24% dos lucros das empresas participantes da bolsa de valores espanhola, o IBEX35, segundo dados da área de Risco
País e Gestão de Dívida da CESCE. As áreas de infraestrutura, saúde, equipamentos e transportes são alguns dos setores com melhores perspectivas a médio prazo.
A estrutura da economia espanhola é, portanto, a de um país desenvolvido, com o setor de serviços e indústria entre os que mais contribuem para o Produto Interior Bruto. Estes dois setores
representam quase 91% do PIB. Quanto à contribuição da agricultura, esta caiu sensivelmente
como resultado do crescimento econômico e, atualmente, representa 2,92% do total do PIB, de
acordo com dados do INE.
Tomando como referência os números do World Trade Statiscal Review 2019, elaborado pela Organização Mundial do Comércio, o grande crescimento do comércio internacional e os investimentos exteriores nos últimos anos fizeram da Espanha um dos países mais internacionalizados
do mundo. Quanto ao comércio de mercadorias, Espanha é o 17º exportador e 15º importador
mundial, enquanto o comércio de serviços, é o 11º exportador e 18º importador mundial.
Por último, Espanha dispõe, igualmente, de uma estrita política de prevenção em matéria de
lavagem de dinheiro e fraude que fazem com que o país seja um dos mais confiáveis do mundo
para investir e realizar operações comerciais com segurança.

_
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Convênios Bilaterais entre Brasil e Espanha
E L A B O R A D O P O R C UAT R E C A S A S

Uma das características das relações exteriores do Brasil é sua pouca participação nos convênios internacionais. Sem prejuízo disso, em 14 de agosto de 2016, o Brasil ratificou o XII Convênio de Haia de 5 de outubro de 1961 pelo qual retira a exigência de legalização dos documentos
públicos estrangeiros.
Sem prejuízo do mencionado no parágrafo anterior, o Brasil assinou importantes acordos bilaterais com alguns países, entre eles, a Espanha. devido a sua relevância prática para efeitos de
investimento no Brasil, a seguir destacaremos os convênios bilaterais mais importantes assinados entre o Brasil e a Espanha. Para uma análise aprofundada deles, recomenda-se a leitura
total dos convênios cujos links estão incluídos para facilitar a referência:

Convênio entre a Espanha e o Brasil para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos de Renda, realizado em Brasília dia 14 de
novembro de 1974
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1975-26928
Em primeiro lugar, cabe destacar que o chamado convênio só tem aplicação, de acordo com o que
reflete o próprio título, no Imposto de Renda, tanto para pessoas físicas como jurídicas.
O convênio estipula a distribuição da tributação em cada um dos dois países com relação a determinados tipos de renda de acordo com o disposto no texto do próprio acordo bilateral.
Para efeitos de planejar um possível desembarque ou investimento no Brasil, a seguir ressaltamos
os aspectos mais relevantes do convênio para evitar a dupla tributação entre a Espanha e o Brasil:
Benefícios das empresas (artigo 7)
As rendas obtidas por residentes fiscais na Espanha como consequência de atividades empresariais no Brasil, serão tributadas exclusivamente na Espanha, exceto que essas rendas foram
obtidas por meio de um estabelecimento permanente localizado no Brasil, nesse caso, essas
rendas estarão submetidas a tributação no Brasil.
Dividendos (artigos 10 e 23)
De acordo com a normativa tributária brasileira, os dividendos distribuídos pelas sociedades
brasileiras não estão sujeitos à tributação no Brasil e, em virtude do disposto no convênio, o
recebimento desses dividendos na Espanha estará isento de tributação na sede do arrecadador
por aplicação do disposto no artigo 23 do convênio.
Juros (artigos 11 e 23)
A obtenção dos juros no Brasil por parte de entidades residentes na Espanha será submetida a
uma retenção máxima de 15%. No entanto, na aplicação do convênio assinado com o Brasil, o
residente espanhol pode utilizar uma dedução de até 20% (cláusula “tax sparing”).
Taxas e serviços profissionais (Artigos 12, 14 e 23)
O pagamento de taxas estará sujeito, de acordo com esse convênio, a uma retenção de 10%
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por aplicação da cláusula de nação mais favorecida. Também neste caso, cabe advertir que o
investidor espanhol poderá chegar a beneficiar-se de uma dedução de até 25% por aplicação do
convênio, embora apenas tenha sofrido uma retenção de 10% (cláusula “tax sparing”).
Os benefícios gerados pela prestação de serviços profissionais no Brasil poderão ser submetidos
a tributação no Brasil.
Ganhos de capital (artigo 13)
Os ganhos de capital obtidos por uma empresa residente na Espanha derivados da transferência
de participações de uma sociedade brasileira podem estar submetidos a tributação no Brasil de
acordo com as disposições de sua normativa local, já que o convênio estipula que sobre esses
tipos de rendas ambas as jurisdições terão impostos aplicáveis.
A normativa brasileira estipula que esses lucros estarão submetidos a uma escala progressiva
de impostos que varia entre uma alíquota de 15% para ganhos inferiores a R$ 5 milhões até
uma alíquota máxima de 22,5% no caso de ganhos superiores a R$ 30 milhões, assim como está
indicado no quadro abaixo:
Escala

Tipo

Ganhos de capital inferiores a R$ 5.000.000,00

15%

Ganhos de capital entre R$ 5.000.000,00 e R$ 10.000.000,00

17,50%

Ganhos de capital entre R$ 10.000.000,00 e R$ 30.000.000,00

20%

Ganhos de capital superiores a R$ 30.000.000,00

22,50%

Na Espanha, esses ganhos de capital poderão estar isentos de tributação sempre e quando forem
cumpridos os requisitos previstos na normativa espanhola que regula o Imposto sobre Empresas.

Convênio de Cooperação Jurídica em Matéria Civil entre a Espanha e o Brasil, realizado em Madri dia 13 de abril de 1989
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-17793
O convênio estabelece um regime de cooperação e um processo de reconhecimento e execução de decisões judiciais, transações, laudos arbitrais e documentos com força executiva em
matéria civil, mercantil e trabalhista. O texto está baseado na cooperação entre autoridades e
constitui um instrumento muito útil para o operador econômico, na medida em que oferece um
marco de segurança jurídica e proteção ao investidor. As principais vantagens deste convênio
são, de maneira geral: (i) um regime muito favorável de reconhecimento e execução de resoluções judiciais; (ii) a isenção de caução ou depósito dos espanhóis que façam parte de um processo judicial no Brasil, e vice-versa; e (iii) a dispensa de legalização de documentos emanados
das autoridades judiciais ou outras autoridades de um dos dois estados.

Convênio de Segurança Social entre a Espanha e o Brasil, de 16 de maio de 1991,
assim como foi modificado em maio de 2018
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-962-consolidado.pdf
O convênio, que tributa pessoas que trabalhem ou tenham trabalhado em algum de ambos os
países e a seus familiares e sucessores, estabelece que o segurado só estará sujeito à previdência social do país ao qual exerça sua atividade trabalhista. Além disso, prevê que: (i) para ter
direito aos pagamentos previdenciários de caráter contributivo previstos no convênio, podem
ser somados os períodos de previdência cumpridos na Espanha e no Brasil; (ii) os pagamentos
de caráter contributivo poderão ser recebidos independentemente que o interessado resida ou
esteja na Espanha ou no Brasil; ou (iii) cada país pagará seus respectivos direitos previdenciários diretamente ao beneficiário. Os pagamentos previdenciários previstos no convênio são,
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entre outros, a assistência de saúde; os pagamentos por incapacidade temporária; ou por incapacidade permanente, velhice, morte e acidente de trabalho.
Há ainda que considerar que, desde 19 de maio de 2011, o Brasil aplica como norma geral o
Convênio Multilateral Ibero-Americano de Previdência Social (CMISS) e, na aplicação de seu
artigo 8, aplicará a norma mais favorável ao interessado com relação as existentes no Convênio
Bilateral e o Convênio Multilateral.

Links úteis:
Para conhecer a lista completa de relações bilaterais assinadas entre a Espanha e o Brasil, recomenda-se a visita ao seguinte link:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRASIL_FICHA%20PAIS.pdf

_
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Imposto de renda
das pessoas físicas
ESCRITO POR GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS

Introdução e Configuração do Imposto
Natureza e normativa
O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Físicas (“IRPF”) encontra-se regulado, principalmente, na Lei 35/2006, de 28 de novembro, do imposto sobre o rendimento das pessoas físicas
(“LIRPF”) e seu regulamento de desenvolvimento aprovado pelo Real Decreto 439/2007, de 30 de
março (“RIRPF”).
Fato gerador
A LIRPF define o fato gerador como a obtenção do rendimento mundial pelo contribuinte, compondo o rendimento:
• Os rendimentos do trabalho e de atividades econômicas.
• Os rendimentos do capital, mobiliário e imobiliário.
• Os lucros e perdas patrimoniais.
• As tributações do rendimento que sejam estabelecidas pela lei.
Contribuinte e residência fiscal
São considerados contribuintes pelo IRPF:
As pessoas físicas que tenham sua residência habitual em território espanhol. Para tanto, devem estar em alguma das seguintes situações:
• Permanecer mais de 183 dias do ano civil na Espanha (as ausências esporádicas devem
ser levadas em consideração neste cômputo, exceto que seja comprovado a residência
fiscal em outro país).
• Quando é fixado na Espanha o núcleo principal ou base de atividades empresariais ou profissionais ou de interesses econômicos da pessoa, independentemente do lugar onde resida
habitualmente. Entretanto, existe uma presunção e é que se presume, exceto prova ao contrário, que a pessoa tem sua residência habitual na Espanha quando residirem habitualmente o cônjuge não separado legalmente e os filhos menores de idade que dele dependam.
As pessoas físicas de nacionalidade espanhola que transfiram sua residência a um paraíso fiscal no período no qual ocorra a mudança e as quatro situações a seguir.
Isenções
A Lei do IRPF contempla uma ampla lista de isenções destacando, por exemplo, a isenção de
indenizações por demissão ou afastamento do trabalhador, na quantia estabelecida no Estatuto
dos Trabalhadores (com o limite de 180.000,00 euros), e a isenção sobre os rendimentos obtidos
por trabalhadores transferidos ao estrangeiro pelo período que permaneça no estrangeiro prestando serviços para uma pessoa ou empresa não residente ou para o estabelecimento permanente de uma empresa residente, com o limite de 60.100 euros anuais.
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Da mesma maneira, cabe também destacar a isenção dos lucros patrimoniais obtidos pela
transferência da moradia habitual quando o valor obtido na venda seja reaplicado na aquisição
de uma nova moradia habitual. Além de outros requisitos, o reinvestimento deve ser feito no
prazo máximo de dois anos a contar da data de transferência.
Período fiscal, fato gerador
O período fiscal do IRPF coincide com o ano civil, produzindo o fato gerador em 31 de dezembro
de cada período fiscal, exceto no caso de falecimento do contribuinte, caso o fato gerador ocorra
na data de falecimento.
Tipos de rendimentos, esquema geral e tipo de imposto
Os rendimentos obtidos são classificados em dois tipos:
Rendimento geral: entre as que estão incluídos os rendimentos do trabalho e das atividades
econômicas, os rendimentos do capital imobiliário, determinados rendimentos do capital mobiliário, os lucros patrimoniais que não sejam considerados rendimento da economia e as tributações sobre rendimento. Com efeitos desde 1 de janeiro de 2021, foi modificada a escala que
é aplicada à parte da base liquidável geral para determinar o total do imposto estatal acrescentando uma nova fase à parte da base liquidável que exceda 300.000 euros, sendo que será
aplicada uma alíquota de 24,50%. A nova escala de imposto aplicável (estatal) é a seguinte, a
que terei que somar a escala autônoma aprovada pela Comunidade Autônoma correspondente:
Base liquidável/Até euros

Resto da base liquidável/
Até euros

Alíquota aplicável

0,00

12.450,00

9,50%

12.450,00

7.750,00

12,00%

20.200,00

15.000,00

15,00%

35.200,00

24.800,00

18,50%

60.000,00

240.000,00

22,50%

300.000,00

En adelante

24,50%

Por exemplo, a escala autônoma aprovada pela Comunidade Autônoma de Madri é a seguinte:
Base liquidável/Até euros

Restante da base liquidável/
Até euros

Alíquota aplicável

0,00

12.450,00

9,00%

12.450,00

5.257,20

11,20%

17.707,20

15.300,00

13,30%

33.007,20

20.400,00

17,90%

53.407,20

En adelante

21,00%

Se depois da compensação dos rendimentos da base geral, o resultado for negativo, poderá ser compensado com o saldo positivo dos lucros patrimoniais da base da economia com o limite de 25%.
Rendimento da economia: onde se integram os rendimentos do capital mobiliário e os lucros e
perdas patrimoniais que sejam verificados pela transferência de elementos patrimoniais. Com
efeitos desde em 1 de janeiro de 2021, é modificada a escala que é aplicada à parte da base
liquidável da economia para determinar o total do imposto estatal acrescentando uma nova
alíquota à parte da base liquidável da economia que exceda 200.000 euros será aplicada uma
alíquota de 13,00%. A nova escala aplicável à base liquidável da economia é a seguinte:
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Parte da base liquidável/ Total do imposto/
Em euros
Em euros

Restante liquidável/
Em euros

Alíquota
aplicável

0,00

0,00

6.000,00

19%

6.000,00

1.140,00

44.000,00

21%

50.000,00

10.380,00

150.000,00

23%

200.000,00

44.880,00

En adelante

26%

Se depois da compensação dos rendimentos da economia, o resultado fosse negativo, poderá ser
compensado com o saldo positivo dos rendimentos do capital mobiliário com o limite de 25%.
Tanto para a base geral como para a base da economia, se depois das compensações permaneça
saldo negativo, este poderá ser compensado nos anos seguintes.

Rendimentos do Trabalho
Os rendimentos do trabalho são compreendidos pelas contraprestações ou lucros, qualquer
que seja sua denominação ou natureza, em dinheiro ou em espécie, que derivem, direta ou
indiretamente, do trabalho pessoal ou da relação trabalhista ou estatutária, destacando, entre
outros, salários e seguro-desemprego, diárias e atribuições para gastos de viagem (embora, alguns sejam excluídos de tributação), etc.
Sobre o rendimento total, pode resultar aplicável uma redução de 30%, quando o rendimento
tenha tido um período de geração superior a 2 anos ou aqueles qualificados juridicamente
como obtidos de forma irregular no tempo, também aplicável às indenizações por demissão,
quando forem deduzidas em um único período fiscal, com o limite de 300.000 euros anuais (no
caso de indenizações por demissão este limite será reduzido para indenizações superiores a
700.000 euros).
Da mesma maneira, também será possível reduzir o rendimento total do trabalho com determinados gastos como, por exemplo, as cotações à Previdência Social, fundos mutualistas obrigatórios de funcionários e outras como a redução genérica de 2.000 euros anuais.
Por último, quanto às remunerações do trabalho em dinheiro, estas têm que ser avaliadas de
maneira geral por seu valor de mercado, embora para determinados bens e direitos a Lei estabelece regras de avaliação específicas, como para a cessão de uso de veículos que deve ser
avaliada em 20% anualmente do custo de aquisição ou do valor que correspondente se fosse
novo (dependendo de se o empregador for proprietário ou não do veículo) ponderado pelo uso
privado; ou no caso de utilização de moradia que seja propriedade da empresa, esta remuneração em dinheiro deve ser avaliada em 5% ou 10% do valor venal dependendo se este valor foi
atualizado ou não.

Rendimentos das Atividades Econômicas
Estes rendimentos são constituídos pelas pessoas que através do trabalho pessoal e/ou do capital,
presumam por parte do contribuinte a ordenação por conta própria de meios de produção e/ou de
recursos humanos, com a finalidade de intervir na produção ou distribuição de bens ou serviços.
No caso de que a atividade seja o arrendamento de imóveis, será necessária a utilização de, ao
menos, uma pessoa empregada com um contrato de trabalho e a jornada completa.
Para o cálculo do rendimento líquido, existem dois sistemas:
• Estimativa Direta (normal e simplificada): Como regra geral, para o cálculo do rendimento líquido caso utilizem as normas do Imposto sobre Empresas. Serão retirados aqueles
gastos diretamente relacionados com a atividade como salários, previdência social, fornecimentos, amortizações etc.
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• Estimativa Objetiva: Também denominada estimativa por “módulos”, que implica o cálculo do rendimento líquido de acordo com a aplicação de determinados módulos que
dependendo do tipo de atividade realizada e de uma série de características objetivas
do negócio, como o número de metros quadrados do local, o número de empregados do
negócio ou o consumo de eletricidade, entre outras opções, determina o rendimento da
atividade sem levar em consideração o faturamento real do negócio (quer dizer, sem levar
em consideração a diferença entre ganhos e gastos).
Esses rendimentos também podem ser objeto de redução quando são cumpridos certos requisitos, destacando, por exemplo, a redução de 20% para contribuintes que iniciem o exercício de
uma atividade e apliquem o sistema de estimativa direta. Também a redução de 30% por irregularidade ou período de geração de mais de dois anos é aplicável a estes rendimentos.

Rendimentos e Lucros Derivados de Investimentos na Espanha
Rendimentos do capital
Os rendimentos do capital são a totalidade dos lucros ou contraprestações, qualquer que seja
sua denominação ou natureza, em dinheiro, que provenham, direta ou indiretamente, de elementos patrimoniais, bens ou direitos, cuja titularidade corresponda ao contribuinte e não sejam relacionados a atividades econômicas realizadas por este. Distinguem-se os rendimentos
do capital mobiliário e imobiliário.
Rendimentos do capital mobiliário
Rendimentos totais do capital mobiliário
Os rendimentos do capital mobiliário são incluídos, em geral, na base da economia, e fundamentalmente são:
• Rendimentos obtidos pela cessão a terceiros de capitais próprios. Juros e qualquer outra
forma de remuneração pactuada como remuneração, assim como as derivadas da transferência, reembolso, amortização, troca ou conversão de qualquer tipo de ativos representativos da captação ou utilização de capitais alheios.
• Rendimentos procedentes de operações de capitalização, de contratos de seguro de
vida ou invalidez e de rendimentos derivados do imposto sobre capitais.
• Outros rendimentos, que estão incluídos na base tributável geral: São os derivados da
propriedade intelectual que não pertencem ao autor, a propriedade industrial, a prestação de assistência técnica, o arrendamento de bens móveis, negócios e minas e os procedentes da cessão do direito à imagem.
Gastos deduzíveis
Os gastos de administração e depósito de valores negociáveis.
Rendimentos do capital imobiliário
Os rendimentos do capital imobiliário são aqueles que provêm da titularidade de bens imóveis
rústicos e urbanos ou de direitos reais que recaiam sobre eles. Para a determinação do rendimento líquido podem deduzir os gastos necessários para sua obtenção (por exemplo, gastos de
melhoria ou reparações, tributos, amortizações, entre outros), assim como certas reduções em
função de caso sejam cumpridos alguns requisitos (por exemplo, redução por arrendamento de
moradia de 60% ou quando se trata de rendimentos com um prazo de geração superior a 2 anos,
o rendimento pode ser reduzido em 30%).
Lucros e perdas patrimoniais
As variações patrimoniais constituem os lucros e perdas patrimoniais, que por sua vez podem
se originar de transferências ou não (neste último caso fazem parte da base geral). Com relação
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a isso se destacam:
Transferências a título oneroso (com contraprestação)
O valor do ganho é determinado pela diferença entre o valor da transferência (valor real de alienação -nunca inferior ao valor de mercado-, menos os gastos acessórios à alienação) e o valor
de aquisição (preço de aquisição mais o custo das melhorias, os gastos e tributos inerentes à
aquisição, menos as amortizações).
Transferências a título lucrativo (sem contraprestação)
São aplicados os critérios das transferências a título oneroso, considerando como valores aqueles que resultem de aplicar as normas do Imposto sobre Sucessões e Doações (valor de mercado
no momento da doação).
Casos de inexistência de lucro/perda patrimonial
A norma estabelece pressupostos nos quais não existe um ganho patrimonial, por exemplo, nas
reduções de capital com devolução de contribuições ou nas transferências lucrativas de empresas
ou participações em empresas familiares, sempre que sejam cumpridos determinados requisitos.
Por outro lado, não existe perda patrimonial, por exemplo, no caso de transferências de elementos
patrimoniais que voltem a ser adquiridos no ano seguinte da transferência, as derivadas das transferências de valores ou participações quando sejam adquiridos valores homogêneos dentro de um
período que dependerá de os valores estarem ou não admitidos na negociação.
Especialidades aplicáveis às Instituições de Investimento Coletivo
Os sócios ou partícipes das IIC deduzirão os seguintes rendimentos:
• O ganho ou perda patrimonial obtido como consequência da transferência das ações ou
participações ou do reembolso destes últimos.
• Resultados distribuídos pelas instituições de investimento coletivo.
Entretanto, quando o valor obtido seja destinado à aquisição ou subscrição de outras ações ou
participações no IIC, quando sejam cumpridos certos requisitos, não procederá computar o ganho ou perda patrimonial, e as novas ações ou participações subscritas conservarão o valor e a
data de aquisição das ações ou participações transferidas ou reembolsadas.
Tributações dos rendimentos imobiliários
Aqueles imóveis titularidade do contribuinte e que não estejam afetos a um arrendamento,
serão tributados no IRPF em caráter de tributação dos rendimentos imobiliários. Assim, será
tributado o rendimento pelos imóveis urbanos e imóveis rurais que não constituam a moradia
habitual do contribuinte pelo tempo que tenham estado à disposição deste.
Os rendimentos que serão tributados são de 2% do valor venal do imóvel, ou 1,1% caso tenha
sido atualizado no prazo dos 10 períodos fiscais anteriores.
Regime especial de trabalhadores deslocados ao território espanhol
Aquelas pessoas que adquiram sua residência fiscal na Espanha como consequência de seu
deslocamento a esse território, poderão optar por serem tributados pelo Imposto sobre o rendimento de não residentes durante o período em que seja realizada a mudança de residência e os
cinco seguintes. Para isso, terão que cumprir as seguintes condições1:
• Que não tenham sido residentes na Espanha durante os dez períodos fiscais anteriores a
aquele no qual ocorra seu deslocamento a território espanhol.
• Que o deslocamento ocorra como consequência de:
1
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Atualmente está em tramitação o Anteprojeto de Lei de fomento do ecossistema das empresas emergentes, que
pretende melhorar o acesso ao regime fiscal especial aplicável aos trabalhadores destacados no território espanhol
com o objetivo de atrair o talento estrangeiro.

o Um contrato de trabalho (com um empregador na Espanha ou quando o deslocamento
seja ordenado pelo empregador e exista uma carta de deslocamento deste), com exceção da relação de trabalho especial dos esportistas profissionais.
o A aquisição da condição de administrador de uma empresa cujo capital não participe
ou, quando a participação na mesma não determine a consideração de empresa vinculada nos termos previstos na LIS.
• Que não obtenha rendimentos que estariam classificados como obtidos mediante um
estabelecimento permanente situado em território espanhol.
Com efeitos desde 1 de janeiro de 2021, também foram modificadas as alíquotas aplicáveis para
determinar o total do imposto no regime especial, de modo que o contribuinte será tributado
nas seguintes alíquotas:
• Escala aplicável a parte da base liquidável da economia:
Parte da base liquidável/ Total do Imposto/
Em euros
Em euros
0,00

Restante da base
liquidável/Em euros

Alíquota
aplicável

6.000

19%

0,00

6.000,00

1.140,00

44.000

21%

50.000,00

10.380,00

150.000,00

23%

200.000,00

44.880,00

En adelante

26%

• Escala aplicável a parte da base liquidável geral:
Base liquidável

Alíquota aplicável

Até 600.000 euros

24%

Desde 600.000,01 euros em diante

47%

Mudança de residência: “Exit tax”
Com objeto de desincentivar a perda de residentes na Espanha que são possuidores de valores
cuja futura venda poderia gerar uma grande arrecadação à Fazenda Pública, o legislador introduziu o “exit tax”, quer dizer, os lucros patrimoniais por mudança de residência que sobretaxam
a contribuintes do IRPF que tenham sido residentes fiscais na Espanha e que tenham sido tributados pelo IRPF durante ao menos dez dos quinze períodos fiscais anteriores ao último período
fiscal que deva ser declarado pelo IRPF e que percam essa sua condição por mudança de residência, quando ocorrer uma das seguintes circunstâncias: i) que o valor de mercado das ações
ou participações exceda, conjuntamente, a 4.000.000 de euros, ii) que na data do fato gerador
do último período fiscal que deva ser declarado pelo IRPF, possua uma percentagem superior a
25% de participação em uma empresa e o valor de mercado desta exceda a um milhão de euros.
Entretanto, o contribuinte pode solicitar um adiamento da dívida em determinadas condições.
No caso de não ter transferido as ações ou participações e retornar a Espanha dentro de um
prazo determinado, adquirindo de novo a condição de contribuinte do IRPF, ficará extinta a dívida e seus juros.

Retenções
Determinados rendimentos estão sujeitos a uma retenção no IRPF que será descontada da parcela final do Imposto. Fundamentalmente os rendimentos sujeitos são os do trabalho aplicando
uma alíquota progressiva em função do nível de salário, rendimentos do capital mobiliário, os
lucros de capital derivadas do IIC aos quais é aplicada uma alíquota fixa de 19%. Também os
rendimentos de atividades profissionais estão sujeitos a retenção como regra geral de 15%, embora para os dois primeiros anos de atividade a alíquota será reduzida para 7%.
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Obrigações formais
Quem esteja obrigado a apresentar a declaração do IRPF terá que apresentar sua declaração e
pagar o imposto final ou solicitar a devolução do excesso que resulte nos prazos que são fixados em cada ano, que costumam ser entre os primeiros dias de abril e 30 de junho do exercício
seguinte ao declarado.

_
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Imposto sobre empresas
ELABORADO POR GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS

Introdução e configuração do imposto sobre empresas
Natureza e normativa
O Imposto sobre Empresas sobrecarrega a obtenção de renda pelo contribuinte, qualquer que
seja sua fonte ou origem. Está regulado, principalmente, nas seguintes normas:
• Lei 27/2014, de 27 de novembro, do Imposto sobre Empresas (a “LIS”).
• Real Decreto 634/2015, de 10 de julho, pelo qual aprova o Regulamento do Imposto sobre
Empresas.
Contribuinte
São contribuintes do Imposto sobre Empresas as pessoas jurídicas quando tiverem sua residência
na Espanha, à exceção das sociedades civis sem objetivo mercantil. Também ostentarão a condição de contribuintes os recursos de investimento, as uniões temporárias de empresas, os recursos
de capital-risco, os recursos de investimento coletivo ou os recursos de pensões, entre outros.
Residência
Considera-se que uma empresa é residente em território espanhol quando ocorrer algum dos
seguintes requisitos:
• Que tenha sido constituída conforme às leis espanholas.
• Que tenha seu domicílio social no território espanhol.
• Que tenha sua sede administrativa efetiva no território espanhol, circunstância que ocorrerá quando fixar na Espanha sua sede administrativa e o controle de sua atividade.
Neste sentido, somente serão tributadas pelo Imposto sobre Empresas as rendas obtidas por
entidades residentes no território espanhol, enquanto as obtidas por entidades não residentes,
serão tributadas pelo Imposto sobre a Renda de Não Residentes.
Conceito de atividade econômica e entidade patrimonial
Em termos gerais se define o conceito de atividade econômica como a ordenação por conta
própria dos meios de produção e de recursos humanos ou de um desses com a finalidade de
intervir na produção ou distribuição de bens ou serviços.
Para o caso de atividades consistentes no arrendamento de imóveis, fica estabelecida a particularidade de que será considerada a existência de atividade econômica, unicamente quando
para seu ordenamento seja utilizado, ao menos, uma pessoa empregada com contrato trabalhista e jornada completa.
Por outro lado, define-se à entidade patrimonial como aquela que não realiza uma atividade
econômica e em que mais da metade de seu ativo seja constituído por valores ou não esteja
relacionado com uma atividade econômica.
Neste sentido, o fato de que uma empresa é considerada como entidade patrimonial tem a
importância para efeitos da compensação de bases tributáveis negativas ou a aplicação de de31

terminadas isenções, entre outros.
Isenções
No Imposto sobre Empresas existem dois tipos de isenções:
• Isenções objetivas, sendo que não nasceria o fato gerador tributário com a realização de
determinados feitos tributáveis como a isenção de dividendos e ganhos de capital, rendas
positivas de estabelecimentos permanentes.
• Isenções subjetivas, sendo que não nasceria o fato gerador tributário para determinados contribuintes, fundamentalmente o Estado, as Comunidades Autônomas e as entidades locais.
Período fiscal, fato gerador e tipo de impostos
O período fiscal do Imposto sobre Empresas coincidirá com o exercício fiscal da empresa. Todavia, o período fiscal concluirá:
• Quando a empresa se extinga.
• Quando ocorrer uma mudança de residência para o exterior.
• Quando ocorrer a transformação da forma jurídica da empresa e isso determine a não
sujeição ao Imposto sobre Empresas.
Por outro lado, o fato gerador do Imposto sobre Empresas ocorre no último dia do período fiscal.
Por último, o tipo geral dos impostos para os contribuintes do Imposto sobre Empresas será de 25%.

Determinação da base tributável
Para a determinação da base tributável do Imposto sobre Empresas, deverá ser considerado a
partir do ganho contábil da empresa, que será determinado de acordo com as normas previstas
no Código de Comércio e, especificamente, no Plano Geral de Contabilidade (o “PGC”). Uma vez
determinado o ganho contábil, a base tributável será obtida através de sua correção com os
ajustes previstos na LIS. Neste sentido:
• O contribuinte deverá realizar um ajuste positivo:
o Quando uma despesa contábil não resulte fiscalmente dedutível.
o Quando uma receita fiscalmente imputável for maior do que foi contabilizado.
• O contribuinte deverá realizar um ajuste negativo:
o Quando uma despesa fiscalmente dedutível for maior do que foi contabilizado.
o Quando uma receita fiscalmente imputável for menor do que foi contabilizado.
Ajustes sobre a base tributável
Esses ajustes ocorrerão quando não existir uma concordância entre a despesa/receita contábil
e a despesa/receita fiscal. Fundamentalmente podem ser:
• Amortizações: A importância da amortização do imobilizado material, intangível e dos investimentos imobiliários, que correspondam à depreciação efetiva que sofram os distintos
elementos por funcionamento, uso, gozo ou obsolescência, regulando o legislador diversos
métodos para proceder a essa amortização que coincidem com os métodos regulados na
normativa contábil. Para esses efeitos, os ajustes que poderão ocorrer correspondem com
incentivos fiscais como amortizações aceleradas, liberdade de amortização, arrendamento
financeiro, entre outros.
• Deteriorações: São dedutíveis as perdas por deterioração dos créditos derivadas das possíveis insolvências dos devedores na medida em que no momento do fato gerador do Imposto sobre Empresas concorra alguma circunstância, como por exemplo, que tenha transcorrido o prazo de 6 meses do vencimento da obrigação, não sendo dedutíveis em nenhuma
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hipótese determinadas perdas por deterioração, como, por exemplo, derivadas da deterioração de imobilizado material e imaterial.
• Despesas não dedutíveis: A LIS estabelece uma exaustiva lista de despesas que não serão
consideradas dedutíveis no Imposto sobre Empresas, destacando, por exemplo, as que representem uma remuneração dos recursos próprios (dividendos e outros), despesas por
serviços prestados desde paraísos fiscais ou pagamentos através de pessoas ou empresas ali residentes (salvo prova de que a despesa recebida corresponde a uma operação ou
transação efetivamente realizado), despesas financeiras geradas em um grupo mercantil
derivados de dívidas destinadas à aquisição, a outras empresas do grupo, de participações
no capital ou recursos próprios de qualquer tipo de empresas ou a realização de contribuições no capital ou recursos próprios de outras empresas do grupo, salvo que se credite a
ocorrência de motivos econômicos válidos ou despesas relacionadas com operações que
possam gerar assimetrias híbridas em diferentes jurisdições (esta última com efeitos desde
1 de janeiro de 2020).
• Os juros de empréstimos participativos outorgados por uma empresa do grupo mercantil
que serão considerados dividendos. Esta limitação a dedutibilidade é unicamente aplicável
a empréstimos participativos outorgados desde 20 de junho de 2014.
• Limitação na dedutibilidade de despesas financeiras: Como regra geral, as despesas financeiras líquidas serão dedutíveis com o limite de 30 por cento do benefício operacional do
exercício (EBITDA). Em todo caso, serão dedutíveis as despesas financeiras líquidas do
período fiscal no montante de 1 milhão de euros. Do mesmo modo, as despesas financeiras
que não possam ser objeto de dedução poderão ser deduzidas nos períodos tributáveis seguintes, junto com os do período fiscal correspondente, e levando em consideração o limite
apontado anteriormente.
• Existe um limite adicional para dedutibilidade de despesas financeiras derivadas de dívidas destinadas à aquisição de participações no capital social ou recursos próprios das
empresas de 30% do ganho operacional da empresa que realizou a aquisição, quando a
empresa realizar a fusão com a adquirida dentro de 4 anos a partir do momento da fusão
e não aplique o regime de neutralidade fiscal. Este limite não será aplicado quando a dívida destinada à aquisição da empresa seja de um montante máximo de 70% do preço de
aquisição, nem tampouco se a dívida diminuir nos 8 anos seguintes da aquisição, até que
a dívida alcance 30%.
Valores de transferência
As operações efetuadas por pessoas ou empresas vinculadas devem cumprir com o princípio
de valor de mercado, entendendo-se por este o valor que foi acordado por pessoas independentes. Embora as hipóteses de vinculação sejam numerosas, convém destacar aqueles que forem
definidos pela relação sócio empresa ou grupo de empresas para as quais seja estabelecido um
grau de participação de pelo menos 25% (antes de 2015, a percentagem era significativamente
inferior, 5%, o que fazia com que diversas empresas se vissem obrigadas a documentar suas operações com acionistas com um baixo grau de participação. Este aumento na percentagem está
mais em consonância com o de outros países da UE e pertencentes a OCDE).
Os métodos de avaliação deste tipo de operações coincidem com os métodos da OCDE.
Adicionalmente, as empresas devem dispor de documentação que justifique as operações vinculadas realizadas no exercício, de duas maneiras:
• Documentação do grupo ao que pertence a obrigação tributária ou Masterfile.
• Documentação da obrigação tributária em que têm que se justificar e avaliar as operações realizadas pelo próprio sujeito (Countryfile).
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Estas obrigações de documentação são simplificadas para aquelas empresas com um volume
de negócio abaixo dos 45 milhões de euros. Também são contempladas isenções à obrigação de
documentar as operações vinculadas quando o volume de operações realizadas entre as mesmas pessoas ou empresas, não superem os 250 mil euros anuais ou também para as operações
realizadas entre empresas de um mesmo grupo de consolidação fiscal.
Finalmente, no caso em que existam discrepâncias entre o valor acordado e o de mercado poderão ser praticados dois tipos de ajustes: (i) ajuste primário ou tradicional pela importância da
diferença entre o valor acordado e o de mercado e (ii) o ajuste secundário ou ajuste de requalificação da renda em função de sua natureza, normalmente dividendos ou contribuições aos
recursos próprios.
Além das obrigações de documentação já mencionadas, existe também a obrigação de reportar
esta informação através do relatório país por país (Country by Country Report) aplicável para
grupos com um volume de operações superior a 750 milhões de euros.
Por último, a própria normativa contempla o regime sancionador para o caso de descumprimento destas obrigações de documentação ou quando a documentação seja deficiente.
Compensação de bases tributáveis negativas
As bases tributáveis negativas que tenham sido objeto de liquidação ou auto liquidação podem
ser compensadas com as rendas positivas dos períodos tributáveis seguintes sem limite temporário, poderá ser compensado no máximo entre 70% e 25% em função do valor líquido do
volume de negócios. Todavia, de qualquer maneira poderão ser compensados no período fiscal
bases tributáveis negativas até o valor de 1 milhão de euros.
Devido ao fato de não existir um limite temporário à compensação das bases tributáveis negativas, a Administração tributária pode comprovar as mesmas durante um período de 10 anos.

Isenções e incentivos fiscais
Isenção sobre dividendos e rendas derivadas da transferência de valores representativos dos
recursos próprios de empresas residentes e não residentes em território espanhol
Com o objetivo de corrigir a dupla tributação, os dividendos ou participações em ganhos obtidos,
assim como as rendas obtidas na transferência de participações, tanto de empresas espanholas
como estrangeiras estão isentas (em 95%, desde 1 de janeiro de 2021) na medida em que sejam
cumpridos os seguintes requisitos:
• Que a percentagem de participação, direta ou indiretamente, no capital ou nos recursos
próprios da empresa seja de, pelo menos, 5% ou que o valor de aquisição da participação
seja superior a 20 milhões de euros.
• Que ela seja possuída de maneira ininterrupta durante o ano anterior ao dia em que seja
exigível o ganho que foi distribuído ou, na sua falta, mantenha-se posteriormente durante o tempo necessário para completar esse prazo.
• No caso de participações no capital ou nos recursos próprios de empresas não residentes
em território espanhol, que a empresa participada tenha estado sujeita e não isenta por
um imposto estrangeiro de natureza idêntica ou análoga ao Imposto sobre Empresas a
um tipo nominal de, pelo menos, 10%, considerando-se completo este requisito, quando a
empresa participada seja residente em um país com o que a Espanha tenha assinado um
convênio para evitar a dupla tributação internacional, que seja aplicável e que contenha
cláusula de troca de informação.
A isenção poderá alcançar 100% durante um período limitado a 3 anos caso sejam cumpridos
determinados requisitos como, por exemplo, que a empresa que realize a divisão do dividendo
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tenha sido constituída depois de 1 de janeiro de 2021, tenha um valor líquido do volume de
negócios inferior a 40 milhões de euros, não faça parte de um grupo mercantil e seja mostrada
a totalidade do capital social.
Do mesmo modo, desde 1 de janeiro de 2016, não serão fiscalmente dedutíveis as rendas negativas derivadas da transferência da participação em uma empresa que cumpra os requisitos
anteriormente assinalados, ou, no caso de tratar-se de participações no capital ou nos recursos
próprios de empresas não residentes em território espanhol, que não tenha sido cumprido o
requisito de tributação mínima de 10% nominal.
Isenção das rendas obtidas no estrangeiro através de um estabelecimento permanente
Também com o propósito de evitar a dupla tributação, as rendas positivas obtidas no estrangeiro através de um estabelecimento permanente situado fora de território espanhol, sempre
e quando ele tenha estado sujeito e não isento a um imposto de natureza idêntica ou análoga
ao Imposto sobre Empresas, nos termos anteriormente expostos estão isentas do imposto, não
estando permitido aproveitar as rendas negativas.
Redução na base tributável: Patent Box
É um dos fundamentais incentivos que concede o Imposto sobre Empresas. Trata-se de uma redução na base tributável que pode alcançar até 60% das rendas positivas procedentes da cessão do
direito de uso ou de exploração de determinados ativos intangíveis, ou seja: de patentes, de desenhos ou modelos, de planos ou fórmulas ou de procedimentos secretos, sempre e quando sejam
cumpridos certos requisitos, com o objetivo de premiar a inovação e o desenvolvimento de negócio. A percentagem de redução depende do volume de despesas incorridas na criação do ativo.
Esta redução também é aplicável no caso de transferência dos ativos intangíveis mencionados.
Para poder aplicar este incentivo fiscal, é necessário cumprir uma série de requisitos, ou seja:
• O cessionário tem que utilizar o ativo intangível no desenvolvimento de uma atividade econômica.
• O cessionário não resida em um território de nula tributação ou paraíso fiscal.
• Seja diferenciável a contraprestação pactuada pela cessão.
• Disponha-se dos registros contábeis para poder determinar a renda líquida (ganhos e despesas diretamente relacionados com a cessão e o ativo).
Deduções
O Imposto regula também uma série de deduções fiscais sobre a cota, com as quais é permitido
reduzir a carga tributária. Fundamentalmente são:
• Dedução por dupla tributação jurídica e econômica, para evitar que determinadas rendas
sejam sobrecarregadas em dois Estados diferentes e para evitar que uma mesma renda
seja objeto de tributação por dois sujeitos distintos. A dedução para evitar a dupla tributação jurídica: imposto pago pelo contribuinte. A limitação da isenção descrita no item
3.1 para 95%, foi transferida, com a mesma finalidade e a adaptação técnica necessária, à
eliminação da dupla tributação econômica internacional nos dividendos procedentes de
empresas não residentes em território espanhol.
• Dedução por projetos de Investigação, Desenvolvimento (I+D) e/ou inovação Tecnológica
(iT), como instrumentos para fomentar o I+D+i empresarial. A geração da dedução fiscal
é proporcional às atividades de I+D+i desenvolvidos, e é aplicada na liquidação anual do
imposto sobre empresas, até certo limite de cota.
Incentivos sobre possibilidades para direcionar o investimento
Do mesmo modo, a LIS estabelece uma série de possibilidades que oferecem vantagens com35

petitivas às empresas que queiram desenvolver todo tipo de investimentos da Espanha, destacando, por exemplo:
• Regime especial de Empresas de Posse de Valores Estrangeiros ou de empresas Holding: a
partilha de dividendos não ficará sujeita na Espanha a correspondente retenção no caso
de sócios não residentes em território espanhol.
• Empresas Anônimas Cotadas de Investimento Imobiliário (“SOCIMI”): São empresas que
têm como objeto social a aquisição, posse e promoção de imóveis urbanos para seu arrendamento, que, cumprindo uma série de requisitos mercantis (capital mínimo, cotação na
bolsa de valores, composição específica do ativo, partilha mínima de dividendos, entre outros), podem optar por aplicar um regime fiscal especial consistente na tributação exclusivamente na sede dos sócios das rendas geradas pela SOCIMI que, como norma geral, tributará 0%. A partir de 1 de janeiro de 2021, a SOCIMI estará submetida a um imposto especial
de 15% sobre o valor dos ganhos obtidos no exercício que não seja objeto de distribuição.
• Empresas dedicadas ao arrendamento de moradias: Para aqueles sujeitos passivos do imposto que tenham uma determinada quantidade de moradias em seus ativos patrimoniais,
que se encontrem em disposição de ser alugadas a terceiros e que cumpram certos requisitos, lhes permitindo aplicar uma bonificação de 85% do total do Imposto apurado.
• Outros regimes especiais: Deste modo a normativa regula outros regimes especiais com
vantagens fiscais, por exemplo, para empresas e recursos de capital de risco (empresas que
permitem aplicar a isenção na partilha de dividendos e ganhos de capital em um cenário
mais amplo que as empresas que não apliquem esse regime especial), para Instituições de
Investimento Coletivo e Empresas de Capital Variável (cujo tipo tributável foi reduzido para
1%) ou para Grupos de Interesse Econômico Espanhóis (para aquelas em que é aplicado o
regime de atribuição de rendas).
Outros regimes especiais do Imposto
Além do exposto, o legislador espanhol incorporou outros regimes fiscais que permitem às empresas que suas atuações não sejam penalizadas pela tributação, destacando, por exemplo, o
regime especial das fusões, cisões, contribuições de ativos, troca de valores e mudança de domicílio social de uma Sociedade Europeia ou uma Sociedade Cooperativa Europeia de um Estado
membro a outro da União Europeia (permite que fiquem neutras fiscalmente as operações de
reestruturação), em virtude do qual os potenciais ganhos de capital que possam ser gerados
através dessa operação de reorganização fiquem diferidas até sua realização frente a terceiros,
sempre que forem realizadas por motivos econômicos válidos. Também existe um regime especial de consolidação fiscal, que permite a compensação intraperiódica de bases tributáveis entre
empresas do grupo ou a inexistência de obrigações de documentação das operações intragrupo.

Transparência Fiscal Internacional
O regime de transparência fiscal internacional é um regime de imputação de rendas que persegue evitar os efeitos que ocorrem quando empresas residentes na Espanha transferem seus
capitais para empresas residentes em territórios de baixa tributação com o propósito de reduzir
a tributação sobre os ganhos. Este regime faz tributar aos sócios residentes das empresas não
residentes de forma similar ao regime de atribuição de rendas, e não é aplicável quando a empresa não residente pertença à União Europeia, sempre que o contribuinte garanta que realiza
atividades econômicas.

Retenções e pagamentos por conta
Determinadas rendas estão sujeitas a uma retenção no Imposto sobre Empresas de cerca de 19%,
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como por exemplo, dividendos ou juros. Existem exceções à prática de retenções em algumas
hipóteses como nas rendas por arrendamentos que cumpram determinados requisitos, ou dividendos entre empresas do mesmo grupo de consolidação fiscal.
Adicionalmente, as empresas sujeitas ao Imposto sobre Empresas, devem realizar três pagamentos por conta da liquidação final do Imposto nos meses de abril, outubro e dezembro de cada ano.
A forma de calcular estes pagamentos por conta varia seja pelo volume de negócio da empresa
ou por própria escolha do sujeito passivo. O primeiro método toma como base a cota total do último Imposto sobre Empresas apresentado aplicando uma alíquota de 18%, enquanto a segunda
modalidade toma como base o ganho contábil (mais/menos ajuste fiscais) dos primeiros 3, 9 ou
11 meses de cada ano civil aplicando a alíquota que resulte da multiplicação da parte tributável
pelo que deve ser tributado pela empresa por 5/7 deduzindo além disso as bonificações, retenções
e pagamentos anteriores por conta.
Todavia, para empresas com um volume de negócios superior a 10 milhões de euros, introduziu-se um pagamento fracionado mínimo consistente em 23% do ganho contábil positivo.

Obrigações Formais
A declaração do Imposto sobre Empresas é apresentada nos 25 primeiros dias seguintes aos 6
meses posteriores à conclusão do exercício fiscal. Assim uma empresa cujo exercício fiscal finalize em 31 de dezembro de cada ano, deverá prestar sua declaração do Imposto sobre Empresas
nos 25 primeiros dias do mês de julho do exercício seguinte.

_
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5

Arbitragem como mecanismo
de solução de conflitos?
E L A B O R A D O P O R I U S + A E Q U I TA S

O que é a arbitragem?
A arbitragem é um sistema de “justiça privada” alternativo ao procedimento que ocorre nos
tribunais de justiça para resolver os conflitos entre particulares ou empresas, a fim de pôr fim a
suas diferenças mediante a intervenção de um terceiro neutro denominado “árbitro” ou “tribunal arbitral” que resolve a controvérsia através de um “laudo” (vinculante e equivalente a uma
sentença do juiz) sem necessidade de ir aos tribunais de justiça.
As partes podem pactuar que a arbitragem seja desenvolvida e resolvida no direito ou em equidade, sendo que deverão determinar previamente que tipo de arbitragem se identifica melhor
com a matéria e com o conflito específico que desejam resolver. O tipo de arbitragem escolhida
não afeta aos processos do procedimento, mas sim que condiciona a forma em que o árbitro
adota seus acordos e resolve definitivamente a controvérsia. Caso exista falta de acordo das
partes sobre o tipo de arbitragem, entende-se nesse caso que será de direito.
O que é uma arbitragem de direito?
A arbitragem de direito é aquela na qual o Árbitro deve resolver o conflito raciocinando sua decisão juridicamente, aplicando ao caso as disposições normativas, jurisprudenciais e doutrinais
que resultem procedentes da mesma maneira que um juiz faria. O laudo deve ser motivado
conforme o direito.
Resulta adequado para resolver conflitos sobre interpretação de cláusulas contratuais e todos
aqueles outros conflitos relativos a matérias reguladas por normas de direito imperativo.
O que é uma arbitragem de equidade?
Arbitragem de equidade é aquela na qual o árbitro resolve o conflito mediante um laudo que
emite de conformidade com seu melhor saber e entender, de acordo com seu sentido natural da
justiça. Esse tipo de arbitragem dá mais margem de manobra ao árbitro já que este pode levar
em consideração circunstâncias que permitam moderar a aplicação estrita da norma jurídica
em busca daquela solução que resulte mais justa para o caso concreto atendidas essas circunstâncias. Isso não quer dizer que a decisão arbitral (“laudo”) possa ser realizada arbitrariamente
e à margem do ordenamento jurídico ou dos contratos assinados ou que seja realizado um
laudo sem o devido raciocínio e motivação para a resolução.
A arbitragem de equidade é utilizada em alguns casos para resolver conflitos relativos a reclamações de indenização por danos e prejuízos, determinados conflitos da construção, divisão da
coisa comum, heranças etc.

Vantagens da Arbitragem como Método de Resolução de Conflitos Internacionais
Apesar da arbitragem surgir como alternativa real para prevenir e solucionar definitivamente e
de forma adequada os conflitos que necessitem das transações de comércio internacional, a sujeição a ela, se apresenta não apenas como uma opção, mas nesse contexto a mais adequada em
muitos dos casos, em razão das vantagens que serão expostas a seguir:
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• Especialização técnica dos árbitros frente à formação mais generalista dos juízes. Também é necessário mencionar a especialização dos árbitros, que são escolhidos pelas próprias partes de comum acordo ou pela instituição arbitral designada pelas partes, considerando às particularidades técnicas do caso.
• Rapidez: os processos arbitrais tendem a serem desenvolvidos em um período compreendido entre seis (6) meses e um ano. Por isso representa um espaço de tempo sensivelmente inferior ao necessário para resolver o conflito pela via judicial ordinária, considerando
todas suas instâncias.
• Confidencialidade: trata-se de um procedimento plenamente confidencial, onde o árbitro
e as partes implicadas se comprometem a não divulgar os detalhes e a manter a privacidade de toda a informação revelada no processo, respondendo pelos danos e prejuízos
que possam ser causados no caso do não cumprimento da obrigação de confidencialidade.
• Neutralidade: enquanto em algumas ocasiões ao fazer negócios no estrangeiro pode existir o temor de que os juízes possam ser influenciados por um país e uma determinada cultura, o árbitro é um perito independente especializado na matéria objeto da controvérsia.
Este ponto foi objeto de não poucos debates, posto que um juiz especializado em matéria
mercantil e civil, mesmo que baseado em pareceres de peritos, pode não conhecer por si
só os pormenores de um processo com componente internacional, sendo que devem ser
aplicadas normativas de diferentes países e convênios bilaterais ou multilaterais.
E a arbitragem internacional permite resolver os conflitos em um foro neutro, oferecendo assim um atrativo indiscutível ao permitir às partes resolver suas diferenças em um foro neutro,
evitando que a disputa seja julgada diante os tribunais nacionais de uma das partes e possíveis
problemas no futuro para obter a pronta e efetiva execução de sentença.
• Possibilidade de adotar medidas cautelares com grande celeridade e em cooperação
com a magistratura.
• Como alternativa do previsto no ponto anterior, cada vez em mais Cortes de Arbitragem
preveem a possibilidade de solicitar “arbitragem de emergência” obtendo em poucos
dias -entre 15 e 30 dias- uma resolução cautelar.
• Grande flexibilidade: visto que os árbitros acordam com as partes o desenvolvimento
do processo mediante a Ata de Missão, fixando assim as regras e os prazos do procedimento arbitral.
• Variabilidade linguística: em resoluções de conflitos internacionais, esta representa,
sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes vantagens, já que as partes podem
escolher de maneira livre e consensuada o idioma no qual será baseado a arbitragem,
que pode não estar limitado unicamente aos idiomas nacionais dos implicados.
• Solução final e definitiva: A arbitragem se caracteriza por ser um mecanismo de resolução de conflitos em uma única instância. A decisão final que for obtida pelas partes será
definitiva e possuirá a mesma eficácia que uma sentença judicial definitiva, não sendo
suscetível de apelação -exceto algumas exceções-. Dessa maneira e de um modo geral,
não existe a possibilidade de recorrer dos laudos arbitrais exceto que a legislação nacional disponha de uma previsão para isso. Unicamente caberia a interposição de ação de
revisão ou de anulação por motivos muito específicos através das leis arbitrais (violação
da ordem pública).
Nesse sentido, e como se torna visível nas linhas precedentes, cabe mencionar que, algumas instituições arbitrais têm previsto procedimentos internos de apelação, baseado na
autonomia da vontade das partes. Neste sentido, na Espanha, a Corte Civil e Mercantil de
Arbitragem (CIMA) -artigos 52 a 61 do Regulamento-, a Corte de Arbitragem e Mediação
de Valência - artigos 56 a 61 do Regulamento- e a Corte Internacional de Madri (CIAM) 39

artigo 56- estabelecem o que denominam como um mecanismo de “impugnação opcional
do laudo”.
• A efetividade dos laudos arbitrais: De acordo com o estabelecido no Convênio de Nova
Iorque de 1958 sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças, os laudos arbitrais proferidos em qualquer um dos 159 Estados assinantes são, de maneira geral, simplesmente reconhecidos e executados em qualquer outro Estado membro do mencionado
Convênio, em um processo que em princípio é muito mais rápido e eficaz que o de reconhecimento de sentenças judiciais entre países. Por outro lado, a Lei espanhola 11/2011,
de 20 de maio, que reformou a Lei 60/2003, de 23 de dezembro, dispõe que corresponde
aos Tribunais Superiores de Justiça a competência para outorgar o reconhecimento dos
laudos estrangeiros.
• Livre designação: São as partes implicadas no processo que designa de forma consensuada ao árbitro (os) ou à Instituição Arbitral, independente da arbitragem ser “ad hoc”
ou institucional.

Breve descrição do processo arbitral
Ativação e início do processo:
De maneira geral, o procedimento arbitral se inicia no local de uma das partes. Quando escolhemos esse caminho de resolução podemos decidir entre uma arbitragem institucional (mais
comum) ou um procedimento ad hoc. No primeiro caso será administrada por uma instituição
arbitral. No segundo, a arbitragem “ad hoc” não será administrada por nenhuma instituição, as
partes ou os próprios árbitros determinarão as regras do procedimento.
A parte interessada em iniciar a resolução da disputa deverá enviar um documento de solicitação à instituição que posteriormente será encarregada do procedimento. Nesse documento
informará sua versão dos fatos e as circunstâncias da controvérsia, apresentando simultaneamente os fundamentos jurídicos que respaldam sua solicitação.
Deverá acompanhar o contrato no qual tenha sido incluída a cláusula de arbitragem, deixando
registrado que as partes escolheram este método de resolução de controvérsias em lugar de ir
aos tribunais. Nesta cláusula será determinada a lei aplicável e a composição do tribunal, onde
a parte demandante nomeará seu co árbitro.
Uma vez tenha sido notificada a parte demandada, esta apresentará seus comentários iniciais
expressando a natureza e particularidades do procedimento arbitral iniciado a análise da outra parte. Nessa mesma resposta, a parte demandada terá a possibilidade de anunciar uma
demanda reconvencional além das alegações que previamente tenha exposto para sua defesa.
No caso de que tenha sido estabelecido um tribunal composto por três árbitros, um deles será
designado presidente de mútuo acordo com as partes, pelos dois árbitros anteriores, ou pela
instituição arbitral. Por outro lado, existem arbitragens nas quais as partes serão submetidas a
um único árbitro.
Constituído o tribunal, este apresentará a Ata da Missão, onde serão os seguintes aspectos:
• Nome completo, descrição, endereço e outra informação de contato de cada uma das partes;
• Endereço onde de maneira válida serão efetuadas as notificações ou comunicações durante a arbitragem;
• Exposição sumária das pretensões e petições de cada uma das partes e, conforme o caso,
as quantidades reclamadas;
• A menos que o tribunal considere inadequado, será estabelecida uma lista dos pontos
litigiosos que devem ser resolvidos;
• Nomes completos, endereço e outra informação de contato de cada um dos árbitros;
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• Sede da arbitragem;
• Lei aplicável ao procedimento.
A Ata de Missão deverá ser assinada tanto pelo Tribunal Arbitral como pelas partes.
Fases do processo
Uma vez assinada a Ata da Missão, será iniciada a fase escrita onde as partes manifestassem de
forma mais detalhada seus argumentos por meio de documentos de demanda e resposta, assim
como, conforme o caso, de réplica e tréplica.
As partes poderão contribuir com provas periciais de peritos na matéria, de maneira que os
fatos possam ser debatidos e esclarecidos de forma minuciosa.
Os árbitros concederão às partes prazo para proposição de prova e convocarão uma vista em
que serão as provas admitidas e as partes apresentarão suas conclusões -exceto o Tribunal arbitral fique de acordo com sua realização seja feita por escrito-.
O laudo e sua execução
O laudo arbitral é a resolução mediante a qual os árbitros decidem a controvérsia exposta
pelas partes.
Cabe acrescentar a respeito que, o Tribunal Constitucional espanhol, mediante uma recente
Sentença número 17/2021, de 15 de fevereiro de 2021 declarou -de modo geral- que a motivação
do laudo não é questão de ordem pública, por isso os TSJ (que anteriormente analisavam em
que se baseavam as decisões arbitrais ao resolver esse tipo de recursos) serão obrigados a abandonar sua propensão a admitir recursos de anulação para proteção dos critérios não admitidos
pela Constituição.
A ideia principal do procedimento arbitral é a rapidez e eficácia dele, a existência de uma única
análise contribui a essa finalidade.
No caso de que a parte obrigada a cumprir o laudo emitido não aceite a decisão no prazo determinado, existe a possibilidade de solicitar a execução forçosa diante dos órgãos judiciais,
adquirindo a mesma força que uma sentença proferida por um juiz.
A arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos, recebe a proteção do Estado, de
maneira que este intervém sempre e quando for necessário para fazer valer as decisões arbitrais.
Procedimentos Arbitrais Abreviados
É preciso assinalar que, há vários anos, importantes instituições de arbitragem como são a
“CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL” (CCI), o “CENTRO INTERNACIONAL DE SOLUÇÃO DE CONTROVERSIAS” (ICDR), o “CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM DE MADRI”
(“CIAM”), o “CENTRO DA ARBITRAGEM DAS CÁMARAS SUIÇAS” ou o “CENTRO INTERNACIONAL
DE ARBITRAGEM DE SINGAPURA” (SIAC) -entre outros-, introduziram em sua regulação um
Procedimento Abreviado previsto para disputas de menor quantia (no Regulamento de Arbitragem da CCI, sua aplicação está prevista de maneira automática aos casos cujas pretensões não
excedam a soma de dois (2) milhões de US$).
Tomando como exemplo o novo Regulamento de Arbitragem da CCI, em vigor desde 1 de janeiro de 2021, que traz na sua redação uma série de características muito similares aos Procedimentos Abreviados previstos por outras instituições arbitrais, procedemos a seguir a detalhar
brevemente as particularidades deste tipo de procedimentos:
• Nomeação de um árbitro único.
Com o objetivo de reduzir o tempo destinado à constituição do tribunal arbitral e agilizar
o processo, outorgou-se faculdades a Corte da CCI para nomear um árbitro único para
resolver a controvérsia. O próprio regulamento estabelece assim inclusive “embora seja
contrário a alguma disposição do acordo de arbitragem”.
• É eliminada a Ata da Missão.
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A elaboração da Ata de Missão compreende um grande investimento de tempo e esforço,
por isso sua eliminação evita atrasos. Desta maneira, as partes se basearam diretamente
em seus documentos iniciais as questões centrais da controvérsia, desde que tenha ocorrido a conferência sobre a condução do procedimento.
• Possibilidade de decidir a disputa sem a celebração de uma audiência.
Mediante o Procedimento Abreviado o árbitro único tem a faculdade expressa, uma vez
que tenha consultado às partes, de decidir a controvérsia unicamente analisando a base
de documentos. Da mesma maneira, naqueles casos nos quais seja considerado necessário
celebrar uma audiência, esta poderá ocorrer mediante videoconferência, telefone ou por
outro meio de comunicação apropriado, prevalecendo dessa maneira em todo o processo as
comunicações eletrônicas e virtuais sobre as presenciais fisicamente e sobre o uso de papel.
Por outro lado, deve ser levado em consideração que o exercício da faculdade de prescindir da audiência deve respeitar as garantias processuais do processo em questão na
sede da arbitragem ou no lugar de execução do laudo. A decisão de não celebrar uma
audiência não deve afetar à oportunidade das partes para apresentar seus respectivos
casos (“due process”). No caso de não se outorgar essa oportunidade, corre-se o risco de
que a laudo seja anulado na sede da arbitragem ou seja recusado seu reconhecimento e
a execução naquelas jurisdições nas quais não é possível renunciar o direito à celebração
de uma audiência presencial.
• Limitação do alcance, número e extensão dos documentos e da exibição deles.
Este Procedimento também permite ao árbitro único ou tribunal arbitral, prévia consulta
com as partes, limitar (ou inclusive proibir) as solicitações de exibição de documentos, assim
como limitar o alcance, número e extensão dos documentos, as declarações de testemunhas
e os pareceres periciais. Assim, de maneira geral, o processo geralmente se limita a uma só
troca de documentos depois da conferência sobre a condução do procedimento.
• Seis meses para promulgar o laudo.
Com o objetivo de agilizar o processo, se fixa um término de seis meses para promulgar o
laudo, cujo contagem começa a partir da data da conferência sobre a condução do procedimento. Como exceção, a Corte da CCI poderá prorrogar o prazo, bem por iniciativa própria
ou pela solicitação do árbitro único ou tribunal arbitral, se as circunstâncias particulares da
arbitragem assim o exigirem.

Principais instituições de arbitragem
• A corte de arbitragem internacional da Câmara de Comercio Intenacional (“CCI”):
CONSTITUIÇÃO: A Corte Internacional de Arbitragem, foi fundada em 1923. Está composta por mais de 100 membros procedentes de diferentes países e com equipes jurídicas,
profissionais e culturais diversas.
SEDE: Tem sua sede em Paris, França.
FUNÇÃO: O trabalho principal da CORTE DE ARBITRAGEM CCI é a solução de controvérsias. No entanto, a CORTE oferece outros serviços alternativos à arbitragem, como a
mediação e outras técnicas de solução amistosa das controvérsias com a assistência de
um terceiro neutro.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: A CORTE da CCI registrou um recorde de 869 novos
casos em 2019. Desse total, 851 foram administrados de acordo com o Regulamento de
Arbitragem da CCI e neles intervieram partes originárias de 147 países e territórios independentes, assim como árbitros originários de 89 jurisdições. Em 18 casos, a CCI atuou
como autoridade competente.
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WEB: https://www.iccspain.org/arbitraje/
• Associação Americana de Arbitragem (“AAA”) Centro Internacional para a Resolução
de Disputas (“CIRD” ou “ICDR”):
CONSTITUIÇÃO: Fundada em 1926. É o organismo principal para a administração de
casos de arbitragem nos EUA, e é a instituição arbitral líder na América do Norte. A AAA
também administra casos de arbitragem internacional através de seu CENTRO INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DE DISPUTAS (CIRD).
SEDE: Conta com 38 sucursais nos Estados Unidos e seu escritório principal é localizado
em Nova Iorque.
FUNÇÃO: É uma associação de caráter privado sem fins lucrativos que dá guias e regras
para partes que desejam um árbitro privado. O CIRD supõe a divisão internacional da AAA.
Alguns dos serviços que realiza são: Arbitragem, serviços educativos, mediação, facilidade
para negociação e encontros, agrupamentos ou determinação de feitos entre outros.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: Administra ao redor de 150.000 litígios por ano a nível
nacional e internacional.
WEB: https://www.intracen.org/Asociacion-Americana-de-Arbitraje/
https://www.icdr.org/
• Corte de Arbitragem Iberoamericana (“CIAR”):
CONSTITUIÇÃO: Em março de 2015 foi assinada a constituição do CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAGEM, em Buenos Aires por 63 entidades de 18 países distintos da
Ibero-América.
SEDE: Conta com 3 sedes divididas por distintos territórios; Na Espanha, Costa Rica e Brasil.
FUNÇÃO: Tem como objetivo resolver controvérsias legais internacionais, principalmente,
tanto de caráter comercial como de investimentos.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: Na hora de administrar os processos de arbitragem, tem
como objetivo difundir e promover a cultura e a prática da arbitragem, a conciliação e a
mediação como métodos de solução de disputas.
WEB: http://centroiberoamericanodearbitraje.org/es/inicio/
• Centro Internacional de Arbitragem de Madri (“CIAM”):
CONSTITUIÇÃO: Iniciou sua atividade em 1 de janeiro de 2020. É uma instituição arbitral
que nasce da fusão da atividade internacional da CORTE DE ARBITRAGEM DE MADRI, A
CORTE CIVIL E MERCANTIL DE ARBITRAGEM E A CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAGEM, a
que se somou o ILUSTRE COLÉGIO DE ADVOGADOS DE MADRI como sócio estratégico.
SEDE: A sede se encontra localizada em Madri.
FUNÇÃO: encarrega-se de administrar procedimentos arbitrais em espanhol, inglês, português e francês, de acordo com seu Regulamento de Arbitragem, garantindo uma solução rápida, eficiente e de qualidade. Do mesmo modo, CIAM também pode atuar como
autoridade competente, designando árbitros em procedimentos não administrados pelo
Centro, se as partes assim o solicitarem.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: Unicamente administra arbitragens que tenham caráter internacional.
WEB: https://madridarb.com/
• Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”)::
CONSTITUIÇÃO: Baseado em 26 de julho de 1979, a CÂMARA DE COMERCIO BRASIL-CANADÁ (CCBC) é uma associação comercial independente e sem fins lucrativos, organizada
pelo setor privado com o objetivo principal de fomentar relações comerciais mais sólidas
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entre Brasil e Canadá.
SEDE: Sua sede principal se encontra em São Paulo, Brasil.
FUNÇÃO: O CCBC oferece serviços na resolução de disputas domésticas e internacionais,
administrando procedimentos de Arbitragem, Mediação, Comitês de Prevenção e Resolução de Disputas e Comitês de Registro de Domínio.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: colaborou em mais de 1.000 procedimentos desde sua
fundação.
WEB: https://ccbc.org.br/en/
• Corte de Arbitragem Internacional de Londres (“LCIA”):
CONSTITUIÇÃO: inaugurou-se oficialmente em 23 de novembro de 1892.
SEDE: Sua sede principal se encontra em Londres, Reino Unido.
FUNÇÃO: Proporciona serviços de arbitragem, mediação e outros procedimentos do ADR.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: Tem uma média de 303 casos por ano.
WEB: https://www.international-arbitration-attorney.com/es/london-court-international-arbitration-lcia/
• Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras (Câmara de Mediação e Arbitragem das Eurocâmaras):
CONSTITUIÇÃO: Foi constituída em 2001 pelas principais Câmaras de comércio e Indústria europeias.
SEDE: Sua sede principal se encontra em São Paulo, Brasil.
FUNÇÃO: Proporciona serviços de arbitragem e mediação.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: É a única instituição multicultural no Brasil explicitamente dedicada aos investidores europeus. Entre seus membros estão a Câmara Oficial
de Comercio no Brasil, Câmara Brasil Alemanha, Advantage Áustria, Câmara de Comercio
e Indùstria Belgo-Luxemburguesa- Brasileira Não Brasil (Begalux), Brazil Finland Business
Council, CCI França Brasil, Câmara Portuguesa e Italcam, entre outras instituições arbitrais.
WEB: http://www.euroarbitragem.com.br/es/index.php
• Associação Europeia de Arbitragem:
CONSTITUIÇÃO: A Associação Europeia de Arbitragem é uma associação privada sem
ânimo de lucro fundada no ano 2.000 dedicada inteiramente ao desenvolvimento e fomento da arbitragem como solução de conflitos.
SEDE: Suas principais sedes estão em Madri e Barcelona.
FUNÇÃO: Solução de controvérsias através da arbitragem e mediação.
OUTROS DADOS DE INTERESSE: Este ano de 2021 organizará a 7ª edição do Open de Arbitragem, um evento que reúne a uma grande variedade de peritos em arbitragem de todo o
mundo e são organizadas jornadas de conferências e mesas redondas onde são discutidas
questões da atualidade.
WEB: https://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/

Cláusulas do convênio
A cláusula de arbitragem é aquela por virtude da qual as partes que celebram um contrato se
obrigam a submeter à decisão arbitral todas as diferenças que dele possam surgir, ou algumas
delas, e constitui em si mesma um contrato independente ao que fazem parte. Uma vez estipulada a cláusula de arbitragem, a controvérsia deverá ser resolvida por árbitros, sem que a
justiça ordinária possa intervir, exceto para tornar efetivo o laudo arbitral.
Na hora de redigir a cláusula de arbitragem que constitui o convênio arbitral, existem dife44

rentes modelos de cláusulas que as partes podem seguir propostas por diferentes instituições
internacionais.
Com o objetivo de evitar cláusulas arbitrais patológicas, recomenda-se adotar o modelo de
cláusula arbitral fornecido pela instituição arbitral em questão caso se opte por uma arbitragem administrada por uma instituição arbitral em vez de uma arbitragem ad hoc. Embora para
a redação desta cláusula o conveniente sempre é consultar previamente a um advogado com
conhecimentos na matéria, deve ser levado em consideração todo o caso e a cláusula arbitral
contenha o seguinte: Sede/lugar da arbitragem, número de árbitros (um árbitro ou um tribunal
de três árbitros), método de nomeação dos árbitros (em arbitragem ad hoc, uma autoridade
competente em prejuízo de seleção pelas partes), idioma da arbitragem, regras de aplicação à
arbitragem e finalidade da laudo (“firme e vinculante”).
Para esse efeito se propõe o seguinte modelo de cláusula arbitral:
“Todas as controvérsias que derivem do presente contrato ou que guardem relação com este serão resolvidas definitivamente de acordo com o Regulamento de (…) por um (ou mais) árbitros nomeados
conforme este Regulamento
a)O lugar de arbitragem será … (cidade ou país); b) O idioma (ou os idiomas) que serão utilizados no
procedimento arbitral será(ão) …”

Custos da arbitragem. Vencimento do objeto e divisão das despesas
Os custos variam de acordo com o tipo de arbitragem escolhida e a instituição a qual se submeteu a administração dele. Normalmente os honorários são fixados atendendo ao volume
financeiro em disputa e em função da complexidade do litígio.
Em um procedimento ordinário se estima que os preços dos honorários variam entre seis por
cento (6%) e dez por cento (10%) do valor em disputa.
Em princípio, as partes adiantam metade do pagamento dos honorários, embora uma vez finalizada a arbitragem, o laudo determinará se uma das partes deve ser responsável pelo pagamento da totalidade das despesas de administração e honorários dos árbitros e advogados, ou
a proporção em que deva ser paga pelas partes.

_
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Oportunidades e desafios políticos
na Espanha atual (2021)
ELABORADO POR LLORENTE & CUENCA

Depois do duro golpe sofrido pela Espanha na primeira onda da pandemia durante o primeiro
trimestre de 2020, e suas consequentes repercussões econômicas e sociais, atualmente a Espanha se encontra diante um panorama mais favorável: com mais de 70% da população vacinada,
os dados de incidência do COVID-19 tendem à queda (VEJA DADOS). Espera-se que a economia
espanhola cresça em torno de 6,5% este ano, depois de perder quase 11% do PIB durante 2020,
embora esteja ainda em valores inferiores ao início da pandemia. De qualquer maneira, os últimos dados do FMI colocam a Espanha como o país desenvolvido que mais crescerá em 2022,
com uma taxa de 5,8%. Este prognóstico se vê motivado pelos consecutivos dados de desemprego, que vão apontando reduções à medida que a pandemia começa a ser controlada e as
medidas restritivas vão sendo relaxadas.
Entretanto, este cenário, a priori positivo, não evita que a Espanha deva lidar com importantes
desafios, como a execução do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência anunciado
pelo Presidente do Governo em abril de 2021 e outros desafios, já conhecidos, como a precariedade trabalhista, o desemprego juvenil ou as reformas pendentes. Tudo isso em um contexto a
nível europeu que também apresenta desafios geopolíticos importantes, das constantes crises
migratórias, ao futuro da inteligência artificial, ao difícil equilíbrio entre parceiros e concorrentes como são China e Rússia.

Governabilidade
Depois de um longo período de interinidade política e sucessivos comícios eleitorais, em janeiro
de 2020, Pedro Sánchez, até então Presidente em funções, levou adiante sua posse como Presidente do Governo.
Especificamente, a posse mais ajustada da democracia contou com o respaldo de 167 parlamentares, destacando os votos do PSOE, Unidas Podemos, PNV ou Más País-Compromís, entre
outros, e o voto negativo de 165 deputados, como os do PP, Vox e Ciudadanos. Cabe destacar que
foram decisivas as abstenções dos partidos independentistas Esquerra Republicana de Catalunya e EH Bildu.
Desta maneira, nascia o primeiro governo de coalizão da democracia espanhola, constituído
pelos partidos de esquerdas PSOE e Unidas Podemos e apoiado do Congresso por uma ampla
variedade de partidos políticos.
Diante das reticências iniciais em relação à estabilidade do Governo de coalizão e sua capacidade para terminar a legislatura, este se manteve no governo frente a um contexto de dificuldade
e incerteza protagonizado pela pandemia do coronavírus.
De fato, o Governo enfrentou esta crise sem precedentes com vontade de demonstrar seu caráter progressista, mediante o desdobramento de um escudo social que destinado a atenuar os
efeitos negativos da pandemia, pondo o foco nos mais vulneráveis e defendendo uma saída da
crise social e imparcial, incluindo a ascensão do salário-mínimo. Para isso, contou com a boa
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saúde da mesa do diálogo social, que permitiu realizar importantes acordos entre os sindicatos
e patrões -como os processos de regulação temporária de emprego-.
No entanto, o Governo teve que esforçar-se por rebater aquelas vozes que ressaltavam as diferenças entre as duas formações do executivo de coalizão: PSOE e Unidas Podemos. Terá que
acrescentar que muitas destas discrepâncias eram inclusive expostas pelo menor parceiro da
coalizão -Unidas Podemos- e, com o objetivo de marcar perfil próprio, demandavam à outra parte
do executivo atuações mais ambiciosas em políticas como a moradia ou a reforma trabalhista.
A recente saída do governo e da política do até então vice-presidente, Pablo Iglesias, peso forte
da Unidas Podemos, parece ter reduzido as tensões, ao menos visíveis, no centro da coalizão. A
substituição em termos políticos de Pablo Iglesias por um perfil mais conciliador como o da segunda vice-presidenta e Ministra do Trabalho e Emprego, Yolanda Díaz, parece abrir uma nova
etapa de maior entendimento.
Disso terá que somar a profunda reforma do Governo que fez o Presidente do Governo antes da
paralização de verão. Estas mudanças, embora afetaram unicamente a propostas socialistas,
significaram para Ministros da máxima confiança do Presidente, como o até então Ministro dos
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ou a vice-presidenta e Ministra da
Presidência, Relações com as Cortes e Memória Democrática da Espanha. Estas substituições
afetaram, além disso, ao núcleo de Moncloa, deixando de fora o diretor de seu gabinete, Iván
Redondo, que tinha adquirido um perfil cada vez mais visível e polêmico.
Desta maneira, o Presidente do Governo substituía aquelas figuras mais controvertidas e que
se desgastaram durante a pandemia, para colocar a frente novos responsáveis, caracterizados
por suas raízes territoriais e agenda socialista, que dessem a percepção de um executivo com
experiência e capacidade para administrar a recuperação econômica.
Estamos, portanto, em um momento de relativa estabilidade: de fato, no final de 2020, o Governo conseguiu realizar os Orçamentos com uma ampla maioria do Congresso dos Deputados,
substituindo os Orçamentos que estavam em vigor desde 2018.
No entanto, essa boa saúde da governabilidade da Espanha é limitada, pois a conjuntura atual
implica uma grande variedade de desafios que deverão ser enfrentados pelo Governo, entre os
quais se destacam:
• A ausência de pontes e espaços de diálogo com o principal partido da oposição, o Partido
Popular. Por um lado, o PP está exercendo uma dura rivalidade política com o Governo, em
um momento no qual depois da vitória da Isabel Diaz Ayuso na Comunidade de Madrid
o PP está motivado pelas pesquisas que dão uma projeção como primeira força política.
Entre suas principais críticas está o demasiado uso de reais decretos por parte do governo
para avançar em seus planos, ou a falta de consulta nas medidas chave para a Espanha,
como o conteúdo do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência.
• A dificuldade na hora de chegar a acordos “de Estado” faz que numerosas instituições
fundamentais para garantir o pleno funcionamento da democracia espanhola continuem
em situação de interinidade, com especial menção à renovação pendente do Conselho
Geral do Poder Judicial. Apesar de haver realizado questões fundamentais para a governabilidade do país como os Orçamentos, o Governo segue necessitando do PP para enfrentar
outros aspectos que correspondem a pilares tão importantes do estado de direito como é
o poder judicial.
• Da mesma maneira, o Governo apenas conta com os partidos da oposição, incluídos
aqueles que facilitaram sua posse, para colaborar e realizar as reformas necessárias. Em
lugar disso, é criticado pela falta de comunicação com o restante das formações políticas
-críticas que às vezes vêm inclusive do Unidas Podemos- e esquecendo que o Governo
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depende de uma ampla variedade de partidos.
• Do mesmo modo, critica-se que a debilidade dos apoios com os quais conta o Governo no
Congresso dos Deputados, especialmente, aqueles partidos políticos de viés nacionalista
e independentista, cujo respaldo às políticas governamentais pode ser volátil em função
de sua própria agenda de prioridades.
• Entre estes apoios se encontra o do ERC, que sujeita seu apoio ao Governo em função de
sua própria agenda independentista na Catalunha. Neste contexto, terá que recordar que
segue pendente a resolução do conflito catalão, pois embora os indultos aos detentos do
procés e a constituição de uma mesa de diálogo contribuíram para normalizar as relações
e a devolver ao governo catalão os espaços de diálogo constitucionais, ainda não há uma
via clara para resolver a situação e a postura do governo catalão é mutável e volátil.
• O Governo parece ter problemas para avançar e fixar os assuntos da agenda pública e se
vê ultrapassado sobre problemas que têm uma grande importância social, como é o preço
da luz. A incapacidade do Governo para elaborar propostas convincentes diante dessas
questões pode enfraquecer e prejudicar seu trabalho de cara para futuros comícios.

Os recursos NextGenerationEU e outros desafios para 2026
Neste cenário, as prioridades do Governo para os próximos anos em matéria de investimentos
e reformas aparecem apontados no Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência, cujo
objetivo não é só apoiar a recuperação econômica e social depois da pandemia, e sim garantir
uma transformação da estrutura econômica e produtiva do país para um modelo mais resiliente, moderno, digital e sustentável.
O Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência tem como objetivo canalizar 70.000 milhões de euros em transferências para o período 2021-2023, correspondentes a Espanha através
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, principal ferramenta do Instrumento Europeu de
Recuperação. Além destas transferências não reembolsáveis, ao todo, nosso país pode acessar a
mais de 140.000 milhões de investimento total em 2021- 2026, somando outros 70.000 milhões
em empréstimos e 12.400 milhões com o instrumento REACT-EU. Só os 70.000 milhões de euros
em transferências compreendem um valor similar aos recursos de coesão que a Espanha recebeu nos seus primeiros anos na União Europeia.
Neste contexto, se a Espanha quer conseguir que o Plano de Recuperação tenha um impacto
verdadeiramente transformador sobre a estrutura econômica e social, deve ser capaz de resolver desafios tradicionais como:
• • Em primeiro lugar, a Espanha é o segundo país -depois da Itália- que mais recursos vai
receber do Instrumento Europeu de Recuperação. Isto implica que fica diante do desafio de poder administrar uma quantidade importante de recursos frente à tradicional
dificuldade que teve o país para absorver os recursos de coesão a tempo. A isto terá que
acrescentar as escassas margens de execução que oferece o Instrumento Europeu de Recuperação: no final de 2023 100% dos recursos devem estar atribuídos e no final de 2026,
100% dos mesmos executados.
• A Espanha deve melhorar a coordenação entre as administrações central, autônoma e
local, especialmente, levando em consideração que muitas atuações do Plano correspondem às entidades autônomas e locais.
• Para tanto terá que acrescentar a urgente e necessária modernização das administrações públicas, que dote de agilidade e eficácia aos órgãos públicos para executar e atribuir recursos assim como verificar e realizar o controle para que esses recursos sejam
utilizados corretamente.
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• Como foi destacado anteriormente, seria desejável trabalhar para construir um maior
consenso político, imprescindível para adotar as reformas mais importantes do Plano de
Recuperação, como as reformas fiscal, trabalhista e das pensões.
• A administração deve ser capaz de canalizar os recursos para aqueles atores que mais
necessitam, como as pequenas e médias empresas e os territórios em risco de despovoamento, pois ambos se viram especialmente impactados pela pandemia e têm um papel
de protagonismo no tecido econômico e territorial porque, sem sua implicação, o impacto
do Plano de Recuperação será parcial e superficial.
• O Plano de Recuperação é uma oportunidade para transformar a estrutura produtiva do
país, pouco diversificada e dependente de setores tradicionais e com escasso valor agregado. Para tanto, deverão ser consideradas as elevadas taxas de desemprego estrutural, que
afetam especialmente os jovens. O Plano deve ajudar a investir em formação profissional
e gerar a criação de emprego nas áreas verde e digital.
Para tanto devem ser considerados outros problemas de fundo, reiterados pela Comissão Europeia nos sucessivos Semestres Europeus, como são a eficácia do gasto público e a sustentabilidade das contas públicas, o elevado índice de abandono escolar ou o escasso investimento
em I+D+I. Da mesma maneira, o Governo tem adiante a difícil negociação em torno do aumento do salário-mínimo interprofissional, com diferentes posições entre os interlocutores
sociais e inclusive dentro do executivo.
Cabe acrescentar que a capacidade que a Espanha demonstrar na hora de desenvolver o Plano de Recuperação, não só será determinante na hora de justificar a possibilidade de converter o Instrumento Europeu de Recuperação em uma ferramenta permanente, mas também
reforçará a posição negociadora da Espanha no centro da União Europeia. Isto é especialmente relevante em um momento no qual estão sobre a mesa importantes debates em torno do
futuro da União, como a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, um novo Pacto sobre
Migração e Asilo -questão que voltou a ser relevante depois da crise do Afeganistão-, a relação
com Reino Unido depois da consumação do Brexit -Espanha terá um papel fundamental no
acordo sobre Gibraltar- ou a autonomia estratégica da UE, aspecto que ficou sobre a mesa
quando nos meses mais duros da pandemia os Estados membros encontraram dificuldades
de abastecimento como consequência da deslocalização das cadeias de produção e que se
demonstra urgente diante do atual contexto internacional de crescente incerteza e rivalidade
entre EUA e China. Para enfrentar estes processos, a Espanha conta com alguns elementos a
seu favor, como a ampla presença de espanhóis no conjunto de instituições da UE ou a futura
Presidência espanhola do Conselho da UE em 2023, o que implicará na implementação de
uma parte importante das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa.

_

• Elaborado por Paloma Baena, Diretora Sênior Unidad Next Generation da LLYC
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7

Madrid, capital do sul da Europa
e plataforma para América Latina e Caribe
E L A B O R A D O P O R M A D R I D I N V E S T M E N T AT T R AC T I O N

“Madri é audaciosa, festeira e curiosa”. Assim definiu a escritora Emilia Pardo Bazán à capital
da Espanha. Quando ocorre 100 anos de sua morte em Madri, a cidade segue conservando, um
século mais tarde, boa parte desses atributos.

Uma Madri audaciosa
A audácia se percebe no ambiente corporativo e empresarial de Madri. Sede de cerca de 5.500
filiais de empresas multinacionais não financeiras, que empregam cerca de 900.000 pessoas
na região e com um valor de negócios superior a 322.400 milhões de euros, Madri exerce um
papel de atração para o investimento estrangeiro. 75% dos fluxos de investimento estrangeiro
recebidos pela Espanha em 2020, mais de 18.000 milhões de euros, tiveram como destino Madri.
Madri é a cidade ideal para atividades de alto valor agregado. A capital da Espanha oferece
um ativo ecossistema em crescimento que combina recursos humanos altamente qualificados,
tamanho de mercado relevante, custos competitivos e infraestruturas de primeiro nível. Sua
posição geoestratégica transforma a cidade, ainda, em uma ponte natural para os mercados
europeus, latino-americanos e do norte da África.
Efetivamente, Madri é a porta natural de entrada para um dos mercados domésticos mais atrativos da Europa, de grande tamanho, e suficientemente manejável e desenvolvido para ser usado como local de testes para novas tecnologias e serviços. Fortemente integrada ao mercado
único europeu, oferece um insuperável acesso para as empresas europeias nos mercados emergentes da América Latina e Caribe e o Norte da África, e vice-versa.
Por isso Madri oferece um ambiente de negócios favorável, no qual muitas filiais de multinacionais estrangeiras convivem com empresas nacionais líderes em setores avançados e com as
sedes dos principais órgãos públicos.
Além disso, Madri oferece custos trabalhistas, operacionais e de vida altamente competitivos,
em um ambiente de baixo risco dentro da União Europeia. E as infraestruturas de transporte
e comunicações com que conta a capital são de primeiro nível, complementadas por uma estruturada rede de Ciência, Tecnologia e Inovação, em um ambiente sustentável e de qualidade.
Tudo isso em uma cidade com cerca de 3,2 milhões de habitantes, centro de uma região de mais
de 7 milhões e 179 municípios que contribuem com o dinamismo econômico da região madrilena.
Este dinamismo revela o crescimento do PIB dos anos anteriores a pandemia, superior a 2,5%.
Madri registrou em 2019 um PIB de 152.576 milhões de euros, 12,3% do total da Espanha, e um
PIB per capita de 46.715 euros. A taxa de atividade alcança 60% e a taxa de desemprego (Tr.1
2021) 12,2%, quase quatro pontos inferior à média nacional. Além disso, Madri é sede de 14
empresas do IBEX 35.
Audácia é revelada também na qualidade, reputação e identidade competitiva, valores nos
quais Madri aparece no Top 10 mundial (Resonance World´s Best Cities Report, 2021).
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Qualidade de vida e vitalidade madrilenas
O lado festeiro é hoje sinônimo de vitalidade e qualidade de vida em Madri, que conta com uma
expectativa de vida ao nascer de 85,5 anos.
Além de um centro econômico e político, Madri é também uma cidade integradora. De caráter
tolerante, aberto e acolhedor, com altos níveis de qualidade de vida e segurança, Madri oferece
as condições ideais para atrair e reter profissionais estrangeiros que complementem e estendam a oferta local.
Madri é, para todos os que a habitamos, uma cidade inclusiva, que tem o atributo de receber a
residentes e visitantes sem que ninguém se sinta desconfortável. Por isso é uma cidade diversa
e vibrante, com um estilo de vida cosmopolita, espontâneo, cheio de contrastes. Acolhe a cidadãos de 181 nacionalidades diferentes e mais de 30.000 estudantes estrangeiros a cada ano.
Dispõe de 3.000 horas de sol e é considerada como uma das cidades mais seguras da Europa.
Estes atributos levaram a Madri a ocupar (International Expat City Ranking 2019) a primeira posição como cidade do mundo onde os expatriados se sentem mais acolhidos. Ou a terceira cidade
mais habitável do mundo (Mori Global power City Index 2019). Ou a melhor cidade para viver na
Europa para os jovens entre 18 e 22 anos (Spotahome, 2018).
Nas universidades de Madri estudam 300.000 jovens, dos quais cerca de 10% são estudantes de
pós-graduação. Destes alunos de terceiro grau, os provenientes da América Latina e Caribe são
majoritários (48%).

Talento e conhecimento, gesto de identidade em Madri
A curiosidade se traduz na capacidade de absorver conhecimento e talento. O dinamismo
madrileno se reflete no desenvolvimento de projetos inovadores, força para muitas empresas
e atrativos para novos negócios e investidores. Juntos geram um ecossistema que alimenta
sua energia.
Madri oferece uma alta disponibilidade de talento qualificado, competitivo, criativo, diverso e
flexível, bem-preparado para as atividades econômicas baseadas no conhecimento.
O Financial Times considerou Madri como segunda cidade da Europa com melhor capital humano e estilo de vida (fDi European Cities and Regions of the Future 2020/2021). Também foi incluída pela União Europeia dentro da liga dos “fortes inovadores” (European Innovation Scoreboard,
2021), e é uma de suas principais regiões quanto a emprego em setores de alta tecnologia
(Eurostat, 2021).
Depois da pandemia, Madri oferece um cenário propício, marcado pela oportunidade de um importante crescimento potencial, ao ser beneficiária de uma relevante percentagem dos 140.000
milhões de euros que serão investidos na Espanha através dos recursos e programas comunitários aprovados recentemente pela Comissão Europeia de acordo com o programa de Recuperação, Transformação e Resiliência apresentado pelo governo da nação.

Madri plataforma de conexão com a América Latina e Caribe
Madri, a capital mais desenvolvida de todo o mundo de fala hispana, tem em seu horizonte a
aspiração de constituir-se no centro de negócios e o espaço de referência para boa parte das
operações na América Latina e Caribe.
A recente evolução dos modelos econômicos favorece espaços como a Espanha e Madri em
particular. A pujança da cultura empreendedora e o crescimento da presença e importância do
trabalhador autônomo são características que beneficiam a Madri e que reforçam suas bases
como referência para as economias da América Latina e Caribe, com população mais jovem e
51

com notável diferencial relativo de renda.
Os negócios que hoje em dia têm um maior dinamismo, startups tecnológicas, negócios online,
serviços avançados e virtuais-, nos quais Madri oferece vantagens competitivas, giram sobre
elementos de proximidade e comunicação. O espanhol como língua franca é um grande aliado
e aponta à necessidade de valorizar este ativo.
Madri aspira dessa maneira, ser a capital de negócios para toda a região da América Latina e
Caribe -um mercado de mais 700 milhões de pessoas-, e estreitar as relações comerciais e de
investimento na região, e com Brasil em particular. Neste sentido, o espaço para ampliar as relações comerciais e de investimento entre Espanha, Madri e Brasil é amplo..

Apoio municipal: Madrid Investment Attraction
A cidade de Madri atende e acolhe aos investidores através da Madrid Investment Attraction
(MIA), a Agência de Promoção de Investimentos da Prefeitura e principal ponto de contato para
qualquer empresa que deseje instalar seu negócio na cidade.
A estratégia de atração de investimentos da cidade de Madri define setores especialmente prioritários da perspectiva do capital internacional: Fintech, Ciberseguridad, Big Data, eHealth e a
indústria do Videojogos.
MIA proporciona, de maneira gratuita, os serviços adequados às necessidades reais dos investidores em qualquer estágio de seu projeto. Os serviços de informação econômica de âmbito
nacional, regional ou local se complementam com o apoio e guia em questões relativas ao mercado de trabalho ou os serviços profissionais de apoio.
O acompanhamento ao investidor se completa com assessoramento de procedimentos administrativos, operacionais, legais, imobiliários ou financeiros e, de qualquer maneira, a resolução
de questões específicas de cada investidor.
MIA oferece igualmente, para aquelas empresas investidoras que se encontram em um estágio prévio à instalação, acesso gratuito a um espaço de coworking, onde dispõe de serviços de
acesso a salas de reuniões, equipes para videoconferências e formação específica. Sempre junto
com uma equipe profissional multilingue e um ambiente de trabalho que favorece a integração
na cidade e seu ecossistema de negócios e investimento. E tudo isso a apenas 100 metros do
coração da cidade, a Porta do Sol.

_
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Mercado de seguros Espanhol
R E DAC TA D O P O R M A P F R E

O mercado de seguros espanhol é composto por mais de 200 empresas que a cada ano faturam ao redor de 60.000 milhões de euros (o que representa, aproximadamente, 5% do Produto
Interno Bruto nacional) e resolvem cerca de 100 milhões de sinistros relacionados com saúde,
mobilidade, falecimentos, moradia, economias ou viagens, entre outros.
Da mesma maneira, na Espanha, o setor de Seguro é capaz de gerar mais de 50.000 empregos
diretos além de ser um multiplicador da atividade econômica graças a uma rede de 150.000
distribuidores e 600.000 fornecedores de serviços. Assim, podemos afirmar que o mercado de
seguros espanhol é o sexto1 mais importante do Espaço Econômico Europeu.
Convém, no entanto, levar em consideração que as empresas de seguros espanholas operam
mediante um sistema de licença única2, característica que as habilita para desenvolver seu
negócio em todo o território da União Europeia. Neste sentido, a legislação europeia, através
das diretivas de seguros setoriais, é a encarregada de harmonizar o marco normativo sob o qual
deve ser regulado e operado o setor de seguros para que esse sistema de licença única seja efetivo e não afete à concorrência setorial.
Isso implica que toda iniciativa que possam ser desenvolvidas pelos mercados nacionais na
área de autorregulação deve levar em consideração não apenas a normativa comunitária, mas
também devem considerar como referência os princípios que regem os outros estados da União
sobre essa matéria, deixando às empresas de seguros espaço suficiente para sua adoção, sem
que de nenhuma maneira essa margem de manobra leve a um conflito com a normativa vigente nesse Estado.
Em 2020, a crise provocada pela pandemia de Covid-19 deixou a economia mundial diante da
maior queda registrada desde a Segunda Guerra Mundial, com um retrocesso do PIB global em
torno de -3,3%. No caso da União Europeia, esse retrocesso do PIB foi estimado em -6,7% e, no
caso da Espanha3, subiu até -10,8%, um dos mais volumosos pelos efeitos que as restrições à
mobilidade geraram sobre consumo, comércio, hotelaria e negócios relacionados com o turismo, base da estrutura produtiva da economia espanhola.
O setor de seguros espanhol não ficou alheio a esta situação e sofreu uma forte queda de seu negócio devido ao abrupto retrocesso econômico provocado pela pandemia. Os efeitos que as medidas de confinamento e distanciamento social tiveram sobre emprego, negócios, lares e empresas,
repercutiram na atividade seguradora, embora de forma desigual por segmentos de negócio.
Neste sentido, durante o ano de 2020 a indústria de seguros na Espanha teve um queda de -8,2%
no volume total de prêmios (58.889 milhões de euros), muito influenciada pelo comportamento do
negócio de Vida, que teve uma queda de -20,7%, apesar de que o negócio de Não Vida (sendo que
o seguro de Automóvel e Saúde são os autênticos protagonistas, agrupando entre os dois mais de
55% do volume de prêmios do segmento, quer dizer, mais de 20.000 milhões de euros), teve um
crescimento positivo de 1,1%, embora menor que o de 2019, quando registrou um aumento de 3,5%.
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1

https://www.unespa.es/main-files/uploads/2021/02/Ficha-General-02-02-2021.pdf.pdf

2

https://www.unespa.es/main-files/uploads/2017/03/Gui%CC%81a-Gobierno-Corporativo.pdf

3

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112566

Entretanto, apesar de gerar ganhos menores que os do exercício anterior, o setor de seguros espanhol se manteve como um setor rentável e solvente, que demonstrou sua capacidade de cumprir
com as obrigações e responsabilidades contraídas com seus segurados e grupos de interesse, adaptando seus procedimentos e capacidades para dar resposta às novas necessidades do mercado
apesar do contexto especialmente adverso no qual se viu obrigado a fazer.
Precisamente, em matéria de rentabilidade o setor de seguros espanhol alcançou um resultado
próximo aos 5.800 milhões de euros em 2020, o que compreende um aumento de mais de 16,5%
com relação a 2019. Em termos relativos, a rentabilidade do setor também refletiu um comportamento positivo, revertendo a tendência de queda do biênio anterior e registrando um retorno
de quase 12% sobre recursos próprios (ROI), quer dizer, 1,1 pontos mais que o exercício anterior,
enquanto, na relação entre os resultados de 2020 e os ativos totais (ROA), percebe-se uma leve melhora (0,17 pontos percentuais), passando de 1,42% em 2019 a 1,60% em 2020.
Quanto aos níveis de solvência do mercado espanhol, as empresas de seguros publicaram em
2021 seu Relatório sobre a Situação Financeira e de Solvência II4. Depois de analisar uma amostra das empresas que representam 70,3% dos prêmios de seguros e 79,4% das provisões técnicas
do mercado em 2020, observa-se que a solvência do setor segue mostrando uma situação saneada. Assim, a taxa de solvência total agregado da amostra de empresas de seguros analisadas
subiu 241%, quer dizer, 2 pontos abaixo do valor registrado em 2019 (243%). Por isso com relação
aos recursos próprios, cabe destacar que virtualmente a totalidade dos recursos plausíveis do
universo de entidades analisadas eram de máxima qualidade (99% tier 1, percentagem similar
ao do ano anterior).
Se levarmos em consideração o volume total de investimentos das empresas de seguros espanholas, estas alcançaram 335.607 milhões de euros em 2020, representando um aumento de
1,9% com relação a 2019. Neste setor a renda fixa é o tipo de ativo preferido, com predominância
da renda fixa soberana (55% da carteira de investimentos), enquanto, a renda fixa corporativa
representou 18,7% da carteira (depois da dedução do efeito da valorização de produtos derivados e estruturados). A maior parte da qualificação de crédito dos investimentos do setor está no
segundo degrau do mapa de ratings utilizado no marco normativo Solvência II (equivalente a A),
em linha com a qualificação do risco soberano espanhol ao fechamento de 2020.
Em uma gama mais ampla, a nível europeu, cabe destacar que os 15 maiores grupos de empresas seguradoras europeias5, como Axa, Allianz e Generali na liderança (por acumular em 2020
44% do total de prêmios dos grupos da lista), alcançaram em 2020 um volume de prêmios de
567.730 milhões de euros, o que compreende uma queda de -4,9% com relação a 2019, e um
resultado líquido próximo a 28.000 milhões de euros, quase 20% menos que no exercício anterior, devido a menores resultados operacionais e à volatilidade dos mercados, consequência,
principalmente, do impacto da pandemia.
Do ponto de vista de sua estrutura e dinâmica de concorrência, cabe destacar que, na última
década, o setor de seguros espanhol continuou experimentando uma certa tendência à concentração6. Entre os fatores que influíram neste processo podemos encontrar a reordenação dos
acordos de bancos e seguros de que foram realizadas por algumas empresas bancárias como
resultado das fusões realizadas com outras entidades de crédito, assim como a entrada em vigor de Solvência II, ao procurar as companhias de seguros um tamanho mais adequado com o
que pode fazer frente aos requisitos quantitativos e qualitativos da nova regulação. No entanto,
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4

Solvência II é a diretiva da UE que está de acordo com o novo marco regulatório de solvência para o setor de seguros
e resseguros no Espaço Econômico Europeu, em vigor desde 2016.

5

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1112425

6

Essa tendência foi verificada tanto na diminuição do número de empresas em operação, como na análise dos índices Herfindahl (medição utilizada no estudo econômico para estudar os níveis de concentração existentes nos
mercados) e CR5 (soma das 5 empresas com maior participação direta nos prêmios).

cabe destacar que, desde 2016, a tendência parece estar se revertendo e os níveis de concentração continuam indicando a existência de um alto nível de concorrência na indústria de seguros
espanhola. De qualquer maneira, há muita disparidade de tamanho, as 20 primeiras empresas
representam 80% do mercado. MAPFRE é a maior seguradora espanhola do mundo, e a sexta
seguradora de não vida na Europa. No mercado espanhol, e apenas com os dados locais de cada
empresa/filial, MAPFRE é a segunda atrás de uma empresa ligada a um dos principais bancos do
país. No fim de junho de 2021, as dez primeiras empresas7 do mercado espanhol eram:
Nº

Empresa (*)

Prêmios emitidos
seguro direto (Euros)

Crescimento

Participação
no Mercado

1

VIDACAIXA

3.890.554.637,89

11,80%

12,33%

2

MAPFRE ESPAÑA

2.719.066.168,97

5,02%

8,62%

3

SEGURCAIXA ADESLAS

2.068.348.175,80

4,86%

6,55%

4

ALLIANZ

1.550.328.784,30

-1,29%

4,91%

5

GENERALI SEGUROS

1.097.781.172,62

1,95%

3,48%

6

AXA SEGUROS GENERALES

1.024.539.193,00

-1,93%

3,25%

7

MUTUA MADRILEÑA

838.941.322,71

6,02%

2,66%

8

BANSABADELL VIDA

810.889.972,99

41,47%

2,57%

9

MAPFRE VIDA

799.379.364,37

15,82%

2,53%

10

SANITAS

758.880.911,24

5,21%

2,40%

Quanto a sua forma jurídica o setor de seguros espanhol se divide principalmente em sociedades
anônimas (mais comum), associações, associações de seguros com previsão social (submetidas
ao controle da Direção Geral de Seguros e Fundos de Pensões8) e resseguradoras especializadas.
Por último, de uma vertente mais institucional, é importante referir-se a três organizações de
relevância para o setor de seguros espanhol. A primeira é a Autoridade Europeia de Seguros e
Pensões de Aposentadoria (EIOPA por suas siglas em inglês), um órgão independente que assessora à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia e que
faz parte do Sistema Europeu de Supervisão Financeira, que agrupa, por sua vez, a autoridades
europeias e nacionais de supervisão. Por sua vez, a União Espanhola de Entidades de Seguradoras e Resseguradoras (UNESPA), está a quase meio século representando os interesses do
setor de seguros na Espanha. Atualmente agrupa cerca de 200 empresas que, juntas, abrangem
98% do negócio no país, o que permitiu sua consolidação como um interlocutor de referência
setorial a nível nacional e europeu. Por último, o Consórcio de Compensação de Seguros é uma
entidade pública empresarial, dependente do Ministério de Assuntos Econômicos e Transformação Digital, que desempenha diversas funções como instrumento ao serviço do setor de
seguros espanhol, entre as quais se destacam as relacionadas com a cobertura dos riscos extraordinários, o seguro obrigatório de automóveis, o seguro agrário combinado e a liquidação
de entidades de seguros.

_
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Fonte: Pesquisa Cooperativa entre Empresas Seguradoras e Fundos de Pensões (ICEA)

8

Órgão regulador de supervisão e controle de seguros e fundos de pensões, que depende da Secretaria de Estado
de Economia e Apoio a Empresa, ligado ao Ministério de Assuntos Econômicos e Transformação Digital de acordo
com o Real Decreto 403/2020, 25 de fevereiro http://www.dgsfp.mineco.es/
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ESG como pilar estratégico incorporado
ao propósito das companhias
ELABORADO POR NEOENERGIA

As constantes e recentes transformações no mundo empresarial deram ainda mais relevância
para a nomenclatura ESG – sigla em inglês para ambiental, social e governança. O mercado
a cada dia reconhece no valor de uma companhia uma cultura ESG efetiva e com objetivos
concretos, que utiliza a sua governança na integração da estratégia de gestão dos riscos socioambientais, não apenas pelo retorno financeiro gerado, mas também pelos benefícios que promove junto ao meio ambiente e à sociedade. É evidente que as empresas com sistema de gestão
integrada de riscos, boas práticas de governança e uma estratégia de longo prazo, com foco na
sustentabilidade, são mais resilientes e, por isso, tornam sua atuação mais sólida e confiável.
Os evidentes sinais de mudanças do clima (menores volumes de chuvas, temperaturas mais
elevadas, derretimento de geleiras, alterações do nível do mar, entre outras) e a pandemia, deixaram mais uma vez claro que é preciso rever nossas escolhas em relação ao cuidado com o
meio ambiente. Neste contexto de crise sanitária, que elimina barreiras geográficas ou sociais,
entendemos que os diferentes agentes precisam dedicar com esforços em prol de um objetivo
comum, possibilitando que todos ganhem. Se cuidarmos do nosso planeta e dos seres que nele
habitam, seremos os principais beneficiados.
As companhias funcionam a partir dessa mesma lógica, por isso, investidores reconhecem que
empresas que cuidam do meio ambiente e da sociedade, baseadas em uma governança ética,
íntegra e sólida, serão capazes de se sustentar no longo prazo e performar melhor frente às
adversidades. Logo, trarão mais retorno a seus investimentos com menor risco. Dessa forma, se
existe a opção de escolher onde o seu recurso será aportado, certamente, a escolha será feita na
direção de empresas cuja estratégia está alinhada ao propósito de desenvolvimento sustentável.
Esse modelo de negócio é uma vantagem competitiva e possibilita combinar rentabilidade com
valor agregado para todos. As práticas de ESG estão longe de ser uma barreira, são uma oportunidade e um incentivo para companhias como nós, da Neoenergia, que buscamos sempre fazer
mais e ir mais longe. Em nossa atuação, nos últimos cinco anos, incorporamos à nossa estratégia os dez princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e apostamos no crescimento limpo da nossa geração
e na modernização e digitalização das redes, base essencial para a descarbonização do setor.
Nossa área de Pesquisa & Desenvolvimento apoia a inovação necessária para a eletrificação,
que acreditamos ser fundamental para a energia o futuro, juntamente com a substituição do
uso de combustíveis fósseis por energias renováveis.
Com foco na economia de baixo carbono, estamos comprometidos com o combate às mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade. Temos os compromissos públicos estabelecidos em nossas políticas para alcançar a neutralidade em carbono no ano 2050 e a perda líquida
nula de biodiversidade até 2030. O setor elétrico é um elemento chave nesse processo.
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Em recente relatório divulgado pela ONU, ficou claro o chamado urgente que temos para reverter o cenário das mudanças climáticas e frear o perigoso futuro projetado atualmente, mas
não temos muito tempo. A nossa responsabilidade com as gerações futuras nos demanda ações
concretas agora para quebrar a tendência de aumento da temperatura do planeta.
Para complementar a importância de se abranger todos os elementos ESG, o investimento social privado também é um chamado para as empresas. No caso da Neoenergia, menciono, por
exemplo, nosso foco na segurança no desenvolvimento de nossas atividades e a devida qualificação de eletricistas para atuação no mercado de energia elétrica. Criamos Escolas de Eletricistas nas regiões aonde atuamos para capacitar e formar profissionais com conhecimentos
técnicos, além de gerar oportunidades e transmitir nosso propósito e valores. Estão disponíveis
turmas mistas e outras exclusivas para mulheres, que ainda são minoria nesse mercado, e
o projeto foi premiado e reconhecido pela ONU Mulheres como uma iniciativa inovadora na
incorporação da mulher ao setor energético. Formamos um total de 4,2 mil profissionais dos
quais 70% foram contratados em nosso projeto de internalização de atividades com pessoal
próprio, gerando emprego e renda de qualidade.
Somos incansáveis na busca por igualdade de oportunidades, inclusão e diversidade. Trazemos
para nossa gestão o que acreditamos. A Neoenergia conta, hoje, com 42% das equipes corporativas compostas por mulheres e 44% da Diretoria Executiva também ocupada por elas. Lançamos
nosso Programa de Diversidade voltado à promoção de ações para abordar a diversidade em
nossas atividades, proporcionando um ambiente de trabalho inclusivo, com respeito às diferenças e empoderamento para combate ao preconceito. O projeto inclui um webapp chamado
“Junt+s”, uma plataforma exclusiva para multiplicar conteúdo, com depoimentos, informações,
números de diversidade, vídeos e jogos.
Por meio do nosso Instituto Neoenergia, investimos R$ 9 milhões (47% recursos próprios), em
ações para a sociedade ao longo de 2020. Todas voltadas para os cinco pilares prioritários: Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração
Institucional. Já neste ano, entre diversos projetos, participamos de um matchfunding com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) chamado Resgatando a História, que
possibilitará um importante incentivo para ações culturais em diversos estados brasileiros.
A governança reflete os propósitos e valores praticados. É impossível promover iniciativas que
não estejam alinhadas com os indicadores ESG. Nosso trabalho está em linha com as orientações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e, desde julho de 2019, com
a realização de nosso IPO, seguindo as regras de Governança do Novo Mercado da B3. A Neoenergia foi reconhecida três vezes com o Selo Pró-Ética, do Ministério da Transparência, e Instituto Ethos, além de ter alcançado nota máxima no programa anticorrupção e transparência
divulgado pela Transparência Internacional e o Selo ISO 37001 – Anticorrupção. Desde janeiro
de 2021, passamos a integrar a 16ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) B3
– Brasil, Bolsa, Balcão. O ISE vai além das práticas sociais e ambientais das empresas, avaliando aspectos econômico-financeiros, de governança e transparência. A presença nessa carteira
reforça que nossas ações são boas opções de investimento e destaca nosso foco em uma gestão
sustentável e transparente para acionistas e sociedade.
Em julho de 2019, realizamos a maior emissão de debêntures verdes do País, com volume total de R$ 1,3 bilhão, utilizando lastro de energia renovável (hídrica e eólica) e transmissão.
Em março de 2020, fiemos uma nova emissão de títulos verdes, no valor de R$ 300 milhões,
para financiamento de um ativo em transmissão. Neste contexto e num ambiente de rápido
crescimento dos negócios, publicamos recentemente nosso protocolo de financiamento verde
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- Green Finance Framework - com o objetivo de ratificar o compromisso com a transparência
e a sustentabilidade na condução das nossas atividades. Dessa forma, nos posicionamos como
protagonistas no setor para o desenvolvimento e incentivo à emissão de títulos verdes no mercado, contemplando um portfólio de investimentos em projetos elegíveis de geração de energia
renovável, transmissão e distribuição.
Demonstrações como essas reforçam o posicionamento de ter uma gestão alinhada aos indicadores ESG. O mercado financeiro, investidores, as autoridades regulatórias e nossos clientes
não esperam das empresas apenas ações isoladas, sem uma linha estratégica bem definida. É
preciso que tudo faça sentido e esteja em sinergia com os valores da companhia. Nossa meta
é aprimorar e contribuir ainda mais com a sociedade para um cenário ambiental e econômico
promissor. Somos responsáveis por essa mudança e seguiremos firmes nesse caminho.
A Neoenergia tem como propósito continuar construindo, a cada dia, e de forma colaborativa,
um modelo de energia elétrica mais saudável e acessível. Nesse sentido, a inovação torna-se
um importante vetor de transformação, que guia todo o nosso trabalho. A partir de soluções
inovadoras ajudamos a construir benefícios imensuráveis, não só no setor elétrico, mas para
toda a cadeia produtiva dos mais diversos segmentos. Para nós, trata-se de uma variável estratégica capaz de promover eficiência e aperfeiçoamento contínuo de processos com inteligência
de dados, digitalização e novas experiências para nossos clientes.

_

• Elaborado por Mario Ruiz-Tagle, CEO da Neoenergia
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Financiamento e crédito
E L A B O R A D O P O R S A N TA N D E R

Conhecer as diferentes formas de financiamento e crédito existentes no mercado brasileiro é
fundamental para todos empreendedores, pois permite conhecer as condições para investimentos a médio e longo prazo.
Os bancos no Brasil oferecem opções de financiamentos e crédito diversificadas e adequadas
para o perfil do negócio de cada empreendedor. Portanto, exportadores, importadores, negócios
locais, colaboradores, fornecedores e clientes podem beneficiar-se ao optar por linhas de crédito
e financiamento. Se bem planejados, garantem resultados satisfatórios e permitem que a empresa se mantenha em alta no mercado.
Atualmente o Brasil é reconhecido no mercado internacional como um grande exportador de
bens primários e matérias-primas e, por isso, apresenta uma infinidade de oportunidades para
investidores locais e internacionais, abrindo espaço para novos concorrentes e consumo de
produtos e serviços financeiros.
Por isso, o empresário poderá se amparar em diferentes modalidades de financiamento para
viabilizar suas negociações e tornar seus produtos mais atrativos. Mesmo fabricantes de produtos de qualidade reconhecida e capazes de competir com os melhores produtos do mundo,
muitas vezes não conseguem se desenvolver sem uma forma de financiar suas mercadorias,
expansão da infraestrutura e demais insumos necessários para ganho de competitividade.
Pensando nisso, existem soluções no mercado financeiro que apoiam o empresário na gestão do
fluxo de caixa e de seu crescimento.
Assim, créditos como Antecipação de Recebíveis e Desconto de Duplicatas são facilidades para
o empresário, pois são concedidos com um recebimento à vista de suas vendas com pagamentos via cartão de crédito ou liquidez imediata nas vendas feitas a prazo.
A contratação de um financiamento ou linha de crédito, como o Capital de Giro, CDC (Crédito
Direto ao Consumidor) e linhas internacionais possibilitam a modernização na estrutura da
empresa e a compra de equipamentos, máquinas, veículos e serviços pode significar uma evolução e possibilitar sucesso em grandes projetos.
Na questão das linhas internacionais, um grande diferencial do Santander que tem reafirmado seu compromisso constante no apoio à expansão do comércio internacional, sobretudo no
segmento Varejo, reforçando sua oferta nas linhas de exportação e importação como ACC –
Adiantamento de Contrato de Câmbio e Finimp – Financiamento à importação que também
podem impulsionar um negócio com a melhoria que ele precisa, desde reforço em recursos que
permitem o financiamento à exportação, para produção e antecipação de vendas até o financiamento à importação de produtos e serviços, permitindo a venda à vista e que o cliente brasileiro
possa ter maior flexibilidade no pagamento desta operação adequando o seu fluxo de caixa.
Além do suporte especializado, o banco também dispõe de uma estrutura robusta no mercado
de câmbio brasileiro, sendo um dos maiores e mais premiados no fechamento de operações de
recebimento e envio de recursos.
O Santander Brasil é o maior banco de varejo internacional e possui operações localizadas em
todo o País, além de Branches internacionais, escritórios que auxiliam e otimizam as contra59

tações de linhas internacionais, e é atualmente uma das maiores redes de agências bancárias
entre os bancos brasileiros, que oferece a clientes excelentes serviços financeiros para financiamento de suas operações.
Portanto, é de extrema importância que o empreendedor esteja sempre atento a novas tecnologias, mercados e outras oportunidades para crescer e alavancar os seus negócios. A modernização e expansão podem ser decisivas para o sucesso empresarial.

_
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Constituição de Empresas
e Formas Societárias
ELABORADO POR URÍA MENÉNDEZ1

Tradicionalmente existem na Espanha quatro tipos principais de sociedades mercantis: sociedade anônima (“S.A”), sociedade de responsabilidade limitada (“S.L.”), sociedade coletiva e sociedade comanditária (simples ou por ações).
As sociedades anônimas e de responsabilidade limitada se diferenciam dos outros tipos sociais
principalmente pelo fato de que a responsabilidade de todos seus sócios se limita a participação no capital social. São claramente as mais habituais e, por isso, as que serão objeto de análise nesta publicação.
Ambas são regidas fundamentalmente pelo disposto no Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julho, pelo qual foi aprovado o texto consolidado da Lei de Sociedades de Capital.

Constituição
As sociedades anônima e de responsabilidade limitada são constituídas mediante a concessão do ato constitutivo, tornando-se públicas diante tabelião espanhol, que deve conter: (i) a
identidade do sócio ou sócios, (ii) a escolha do tipo de sociedade, (iii) as contribuições que cada
sócio realizou ou foi obrigado a realizar e a quantidade das participações ou ações atribuídas
como contrapartida, (iv) os estatutos da sociedade, e (v) a identidade da(s) pessoa(s) que a represente(m), inicialmente, da administração e representação da sociedade, além de algumas
particularidades próprias de cada tipo social.
Para a concessão do ato constitutivo diante tabelião público espanhol devem ser levados em
consideração, entre outros, os seguintes aspectos:
• No caso de que os sócios estrangeiros compareçam por meio de representante, devem
conceder uma procuração diante tabelião na sua correspondente jurisdição. Essa procuração deve estar devidamente apostilada.
• O sócio estrangeiro deve contar com um número de identificação fiscal espanhol (N.I.F. ou
N.I.E conforme for pessoa jurídica ou física).
• É necessário obter certidão negativa da denominação social que se pretende dar à nova
empresa e demonstrar, por meio de um certificado bancário, que contribuiu com o capital
social mínimo para sua constituição.
Posteriormente, o ato constitutivo é registrado no Registro Mercantil onde a sociedade terá seu
endereço e, com isso, adquire a personalidade jurídica própria ao tipo social escolhido. A informação que constará no Registro é pública, qualquer pessoa pode solicitar certidões ou notas
simples sobre circunstâncias que constem inscritas.
Além disso, em cumprimento com a normativa de prevenção da lavagem de dinheiro, previa1
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Esse documento tem uma finalidade exclusivamente informativa. Consequentemente, a informação e comentários
aqui refletidos são de caráter geral e não constituem assessoramento jurídico de nenhum tipo.

mente à concessão do ato constitutivo, o sócio deve ter realizado a declaração de titularidade
real, identificando se houvesse alguma pessoa física que direta ou indiretamente possua ou
controle uma percentagem superior a 25% do capital ou de seus direitos de voto.
Além disso, deve ser levado em consideração que, da mesma maneira que ocorreu em outros
países do entorno no contexto da crise provocada pelo COVID-19, foi introduzido um mecanismo para controlar o investimento estrangeiro direto em sociedades espanholas realizados por
não residentes na União Europeia (UE) ou em países da Associação Europeia de Livre Comércio
(AELC). Portanto, o investidor brasileiro que queira assumir (ou aumentar) sua participação em
uma empresa espanhola (direta ou indiretamente), deverá atender a esta normativa e solicitar
assessoramento para avaliar se a operação específica está sujeita ao mecanismo de controle.
Finalmente, o investimento estrangeiro na Espanha deve ser informado ao Registro de Investimentos para fins administrativos ou estatísticos. O tipo de declaração e o sujeito obrigado
a realizá-la depende do investimento que for realizado, mas habitualmente a pessoa jurídica
estrangeira ou física não residente terá que apresentar o modelo D1-A relativo a investimentos
em sociedades espanholas que não são cotadas na bolsa.

Capital Social e Integralização
Sociedade anônima
O capital social mínimo é de 60.000 EUR, dividido em ações as quais são considerados valores
mobiliários e podem ser representados mediante títulos ou lançamentos contábeis.
As ações devem estar integralmente subscritas e integralizadas, ao menos, em uma quarta parte de seu valor nominal no momento da concessão do ato constitutivo.
As ações representadas mediante títulos podem ser nominativas ou ao portador. Deverão ser
nominativas se seu valor não foi totalmente integralizado ou quando sua transferência esteja
sujeita a restrições. As ações podem ser cotadas em mercados regulados, nesse caso deverão
estar representadas mediante lançamentos contábeis.
A princípio, as ações são livremente transferíveis salvo pelas limitações estabelecidas, conforme o caso, nos estatutos sociais. As formalidades para a transferência dependem de sua forma
de representação.
Sociedade de responsabilidade limitada
O capital social mínimo é de 3.000 EUR e está dividido em participações, que não são considerados valores mobiliários nem podem ser representados (tampouco podem, consequentemente,
serem cotadas no mercado). Devem estar integralmente assumidas e integralizadas no momento de conceder o ato constitutivo.
A transferência de participações deve constar em documento público e está sujeita a restrições (geralmente direitos de aquisição preferencial), salvo se forem transferidas para outro sócio, cônjuge, ascendente, descendente ou sociedade pertencente ao mesmo grupo, observando
sempre o previsto nos estatutos sociais.

Características Comuns
• Ambas as sociedades podem ser unipessoais, quer dizer, podem ter um único sócio. A
unipessoalidade implica em obrigações de publicidade.
• As participações e as ações podem conceder direitos diferentes.
• A assembleia geral é o órgão supremo de governo da sociedade, os acionistas ou sócios
se reúnem em assembleia para decidir sobre as matérias próprias de sua competência
(aprovação de contas, nomeação de administradores, modificações estatutárias, entre ou62

tras). Existem dois tipos de assembleias: a ordinária, que é celebrada anualmente para
pronunciar-se sobre a gestão social, as contas anuais e a aplicação do resultado; e as extraordinárias, que são todas as demais.
• Por outro lado, a representação e administração da sociedade corresponde aos administradores. Pode ser realizada por um administrador único, vários administradores que
atuem de forma solidária ou em conjunto ou a um conselho de administração. Não é
necessário que o administrador cumpra nenhum requisito de nacionalidade ou domicílio,
mas os administradores não residentes devem contar com o N.I.E.

Outros Tipos Sociais
Em 2003 foi introduzida uma modalidade de S.L., A Sociedade Limitada Nova Empresa (S.L.N.E.),
com a finalidade de simplificar seu regime e agilizar os requisitos para sua constituição. Entre
suas características, se destacam: pode ser registrada no Registro Mercantil em um prazo de
48 horas da concessão do ato constitutivo, seu capital social mínimo é de 3.000 e máximo de
120.000 euros, pode ter um objeto social amplo e genérico para permitir mais flexibilidade no
desenvolvimento de suas atividades, e unicamente podem ser sócios pessoas físicas (máximo
de 5 sócios).
Por outro lado, o Regulamento (CE) número 2157/2001 do Conselho, de 8 de outubro de 2001
introduziu a figura da Sociedade Anônima Europeia, que permite a criação e a gestão de sociedades de dimensão europeia. Pode ser constituída através de fusão de, ao menos, duas sociedades preexistentes que estejam sujeitas às normas, tenham seu endereço e administração em,
ao menos, dois Estados Membros distintos; o capital social integralizado não pode ser inferior
a 120.000 euros.

_
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CESCE BRASIL
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Site: www.uria.com
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Quem somos
A Câmara
A Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil é uma associação empresarial que atua há
mais de 60 anos criando oportunidades de negócios no Brasil e na Espanha. Conta com associados dos mais diversos setores, portes e nacionalidades interessados em promover o intercâmbio
comercial entre os dois países.
Na condição de integrantes da rede internacional de Câmaras de Comércio Espanholas no Exterior e da rede Eurocâmaras, o que nos dispõe grande acessibilidade nas relações governamentais, oferecemos ao associado uma visão abrangente de mercado.

Exposição da marca e reputação
•

Divulgação de notícias da empresa gratuitamente ou por meio de publicidade no site, boletim, redes sociais, TVs da sede da Câmara Espanhola, e no Informe Anual;

•

Participação nos projetos Prêmio de Sustentabilidade e Guia de Negócios no Brasil/Espanha
por meio de inscrição/patrocínio;

•

Patrocínio de eventos que tenham ligação com o Core Business da empresa, para trabalhar
a reputação da marca com divulgação para um público seleto.

Networking e conhecimento
•

Acesso à lista de contatos das empresas associadas e indicação dos serviços por parte da
Câmara aos demais sócios;

•

Participação nos comitês estratégicos da Câmara, que promovem um espaço de compartilhamento de experiências e melhores práticas;

•

Participação em eventos de networking realizados pela Câmara, sem limite de colaboradores por empresa;

•

Participação no evento de boas-vindas aos novos sócios;

•

Apoio a missões comerciais para grupo de empresas ou one to one;

•

Acesso à rede de assessores e consultores especializados membros de nossas Câmaras de
Comércio, com expertise comprovada na internacionalização de empresas;

•

Consultoria sobre assuntos aduaneiros e informações interculturais;

•

Oportunidade de participar em feiras e eventos diversos (nacionais e internacionais), apoiados pela Câmara, com descontos exclusivos para sócios;

•

Acesso ao clipping semanal, com as notícias mais relevantes sobre o mercado brasileiro e espanhol;

•

Acesso aos descontos em serviços e produtos oferecidos por demais sócios da Câmara;

•

Uso gratuito das salas para até quatro reuniões anuais (regras e disponibilidade a consultar
com a área de eventos).

Eventos
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•

Além da participação nos eventos promovidos pela Câmara, também oferecemos preços diferenciados para a realização de eventos próprios no espaço da instituição (165m² de salas moduláveis que permitem a organização de conferências, reuniões, treinamentos, coquetéis, etc);

•

Desenvolvimento de eventos externos de grande porte para o associado;

•

Locação de salas com toda a infraestrutura necessária;

•

Equipe especializada para o planejamento e coordenação do evento.

Junta Diretiva
PRESIDENTE
Marcos Madureira
Santander

VICE-PRESIDENTES
1º David Melcon
Telefônica Vivo
2º Eduardo Almeida
Indra Brasil

TESOUREIRO
Andoni Hernández Bengoa
Demarest Advogados

TESOUREIRO SUPLENTE
André Lima de Angelo
Acciona

DIRETORES
Andrea Napolitano
Gomes da Costa
Borja Baisagoti
Viscofan
Cleber Martins
LLYC
Cristina Salazar
Cesce Brasil
Fernando Luis Roscini
Kpmg
Fernando Apezteguia
Everis
Fernando Pérez-Serrabona
Mapfre
Giane Zimmer
Arteris
Gonzalo Romero
Air Europa
Jaime Castromil
Deutsche Bank
Jaime Llopis
Acs Industrial
Regis Noronha
Prosegur
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Kátia Repsold
Naturgy
Luis Syder
Naviera Elcano
Jesús David Viadero Canales
Sacyr
Maria José Cury
PwC
Mariano Ferrari
Repsol Sinopec
Mario Ruiz-Tagle
Neoenergia
Raimundo García
Roca do Brasil
Renato Meirelles
CAF do Brasil
Roberto Hernández
Zurich
Pablo Uribarri
Elecnor
Santiago Yus
Aena do Brasil

Equipe
Diretor Executivo
Alejandro Gómez

Departamento Administrativo e Financeiro
Ricardo Campos
rcampos@camaraespanhola.org.br
Cíntia Yukie Kurita
ckurita@camaraespanhola.org.br

Departamento Comercial, Estratégia e Relacionamento com Associado
Diana Ferreira
dferreira@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comunicação e Marketing
Camila Verbisck
cverbisck@camaraespanhola.org.br
Ana Caroline Moraes
acmoraes@camaraespanhola.org.br

Departamento de Eventos
Karina Ferreira
kferreira@camaraespanhola.org.br

Departamento de Comitês e Conhecimento
Bárbara Martinez
bmartinez@camaraespanhola.org.br
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Realização

Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1681 – 14º andar
Cep: 04571-011 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11 5508-5959
camaraespanhola@camaraespanhola.org.br
www.camaraespanhola.org.br
facebook.com/CamaraEspanhola
twitter.com/camaraespanhola
instagram.com/camaraespanhola
youtube.com/camaraespanhola
linkedin.com/company/camaraespanhola
O presente guia é meramente informativo, não podendo ser interpretado como uma recomendação de
implementação ou assessoramento específico em relação a qualquer dos temas nele tratados. Neste sentido,
qualquer decisão de investimento deve ser precedida da contratação de assessores pelo investidor interessado.
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