
Financial Highlights
Destaques Financeiros

Annual Report
Relatório Anual

| A
nn

ua
l R

ep
or

t 
R

el
at

ór
io

 A
nu

al
  2

00
8

Net OperatiNg reveNues (per segmeNt)

Receita opeRacional líquida (poR segmento)

23%

10%

2%

2%

2%

34%

27%

Real Estate Development
Incorporação Imobiliária

Retail Real Estate
Shopping Centers

Renewable Power
Energia Renovável

Finance and Advisory Services
Serviços Financeiros

Agriculture
Agropecuária

Timber
Florestas

Others
Outros

13

2008 2007

assets uNder maNagemeNt (billiON) 

ativos sob gestão (bilhões)

10

502.1 

2008 2007

ebitda befOre realizatiON 

gaiNs (milliON)

ebitda antes dos ganhos 

de desinvestimentos (milhões) 

403 

962.1 

2008 2007

Net OperatiNg reveNues (milliON)

Receita opeRacional líquida (milhões)

575.5

Capa Brascan RA08.indd   1 27.01.10   11:41:05



Financial Highlights
Destaques Financeiros

Annual Report
Relatório Anual

| A
nn

ua
l R

ep
or

t 
R

el
at

ór
io

 A
nu

al
  2

00
8

Net OperatiNg reveNues (per segmeNt)

Receita opeRacional líquida (poR segmento)

23%

10%

2%

2%

2%

34%

27%

Real Estate Development
Incorporação Imobiliária

Retail Real Estate
Shopping Centers

Renewable Power
Energia Renovável

Finance and Advisory Services
Serviços Financeiros

Agriculture
Agropecuária

Timber
Florestas

Others
Outros

13

2008 2007

assets uNder maNagemeNt (billiON) 

ativos sob gestão (bilhões)

10

502.1 

2008 2007

ebitda befOre realizatiON 

gaiNs (milliON)

ebitda antes dos ganhos 

de desinvestimentos (milhões) 

403 

962.1 

2008 2007

Net OperatiNg reveNues (milliON)

Receita opeRacional líquida (milhões)

575.5

Capa Brascan RA08.indd   1 27.01.10   11:41:05



Real Estate Development
Incorporação Imobiliária

Agriculture
Agropecuária

 EBITDA reached R$189 million in 2008, an increase of 17%

  Diversified its geographic footprint and its product price points through the acquisition of MB 

Engenharia S.A. and merger with Company S.A.

 Net revenues in 2008: R$800 million, 85% higher than 2007

 Land bank with Potential Sales Value (PSV) of R$15.5 billion distributed within eight states

 EBITDA alcançou R$ 189 milhões em 2008, um crescimento de 17%

 Aquisição da MB Engenharia S.A. e integração com a Company S.A. permitiram diversificação 

geográfica e de oferta de produtos

 Receita líquida em 2008: R$ 800 milhões, um crescimento de 85% em comparação a 2007

 Land bank com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 15,5 bilhões, distribuído em oito Estados

 150,000 hectares of agricultural land
 In accordance with our land transformation strategy, we successfully converted an additional 2,000 
hectares of pasture land into sugarcane

 We maintained our cattle under management at approximately 76,000 head. Our premium cattle 
operation realized selling prices 30% above market averages (a 500 bps improvement over last year) as 
a result of selective breeding, artificial insemination and marketing of the brand “Bartira”

 The largest ethanol and sugar mill facility in the world, Cocal II, began operations on our Mosquito ranch, 
in São Paulo

 Agriculture Assets Under Management (AUM) in 2008: R$314 million

  150.000 hectares de terras agrícolas
 Convertemos mais 2.000 hectares de terras de pastagem em plantações de cana-de-açúcar, em linha 
com nossa estratégia de transformação do uso das terras

 Mantivemos nosso gado sob gestão em aproximadamente 76.000 cabeças, enquanto que nossa 
operação premium de pecuária realizou preços 30% acima da média do mercado (5% a mais do que no 
ano passado) como resultado de seleção genética, inseminação artificial e marketing da marca “Bartira”

 A maior usina de açúcar e álcool do mundo, Cocal II, iniciou suas operações na nossa fazenda 
Mosquito, em São Paulo

 Ativos sob gestão em 2008: R$ 314 milhões

 Brookfield Brazil Timber Fund (BBTF) successfully closed on June 25, 2008 with aggregate commitments 

of US$280 million

 Approximately 70,000 hectares of total forest land and approximately 29,000 hectares of planted timber

 Sales volume of pine and eucalyptus logs: 575,000 m3

 Net revenue in 2008: R$32.8 million

 Timberland Assets Under Management (AUM) in 2008: R$197 million
 

 O fundo Brookfield Brazil Timber Fund (BBTF) fechou com sucesso em 25 de junho de 2008 com 

capital comprometido de US$ 280 milhões

 Aproximadamente 70.000 hectares de terras e aproximadamente 29.000 hectares de florestas 

plantadas

 Volume de vendas de toras de pinus e eucalipto: 575.000 m3

 Receita líquida de vendas em 2008: R$ 32,8 milhões

 Ativos sob gestão em 2008: R$ 197 milhões

 Led debt issuances and syndicated loans in excess of R$400 million

 Advisory M&A services in excess of R$500 million

 Participated in six public equity offerings, in excess of R$9.4 billion

 Rating raised to AA-(bra) by FitchRatings

 Assets Under Management (AUM) in 2008: R$1.1 billion
 

 Liderou emissão de mais de R$ 400 milhões em dívidas e operações sindicalizadas

 Serviços de consultoria em fusões e aquisições totalizaram mais de R$ 500 milhões

 Participação em seis ofertas públicas de ações, totalizando mais de R$ 9,4 bilhões

 Rating elevado a AA-(bra) pela FitchRatings

 Ativos sob gestão em 2008: R$ 1,1 bilhão

Retail Real Estate
Imobiliário: Shopping Centers

Timberlands
Florestas

 Through the BBREP Fund, Brookfield manages R$3.2 billion of assets

 EBITDA increased 51% compared to 2007

 Portfolio net operating revenue: R$256 million, a 127% increase compared to 2007

 Total sales reached R$3.7 billion, growing 11% in 2008

 Completed 21,000 m2 of new and renewal leases

 Average in-place occupancy of 94.5%

 Os investimentos em shopping centers, por meio do fundo BBREP, têm R$ 3,2 bilhões  

de ativos sob gestão

 EBITDA cresceu 51% em comparação a 2007

 A receita operacional líquida do nosso portfólio cresceu 127% em relação a 2007,  

alcançando R$ 256 milhões

 Vendas totais alcançaram R$ 3,7 bilhões, crescendo 11% em 2008

 Completamos 21.000 m2 em renovações e novos contratos de locação 

 Taxa de ocupação média de 94,5%

Renewable Power
Energia Renovável

Finance & Advisory 
Services
Serviços Financeiros 

 Two new SHPPs, Caçador and Cotiporã, started up operations

 Completed acquisition of the Itiquira I and II power plants

 EBITDA growth in 2008: 48%

 Net revenue operating growth in 2008: 102%

 Production growth in 2008: 83%

 Renewable power generating assets in 2008: R$2.2 billion
 

 As novas PCHs Caçador e Cotiporã iniciaram suas operações

 Completamos a aquisição das usinas hidrelétricas Itiquira I e II

 Crescimento do EBITDA em 2008: 48%

 Crescimento da receita líquida em 2008: 102%

 Aumento de produção em 2008: 83%

 Ativos de geração de energia renovável em 2008: R$ 2,2 bilhões

Highlights
Highlights
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2008 Highlights and  
Company Profile
Destaques 2008 e Perfil da Empresa

Brookfield Brazil is a private equity asset manager* 

and a wholly owned subsidiary of Brookfield Asset 

Management Inc. (BAM). BAM is a global asset 

manager with more than US$90 billion of assets under 

management. BAM is publicly listed on the NYSE, TSX 

and Euronext Amsterdam under the symbols BAM, 

BAM.A and BAMA, respectively.

Brookfield began investing and operating in Brazil in 

1899 and currently has approximately 4,700 employees. 

Brookfield Brazil maintains one of the largest investment 

platforms in the country with approximately R$16 billion 

of assets managed on its own behalf and on behalf of 

its institutional clients, invested in property, renewable 

power, agriculture and timberland.

We are a long-term, value-oriented investor that aims 

to achieve superior, risk-adjusted returns for our clients, 

partners and shareholders by identifying investment 

opportunities across selected asset classes on a value 

basis, supported by sound fundamentals.

As a fund manager, we abide by rigorous compliance 

standards, including the Sarbanes-Oxley Act, ensuring 

transparency and non-existence of conflicts of interest.

A Brookfield Brasil é uma gestora de ativos*, subsidiária 

integral da Brookfield Asset Management Inc., gestora 

global de ativos com mais de US$ 90 bilhões de ativos 

sob gestão e listada nas bolsas NYSE, TSX e Euronext 

Amsterdam sob os símbolos BAM, BAM.A e BAMA, 

respectivamente.

Desde 1899 investindo e operando no Brasil, a 

Brookfield conta hoje com aproximadamente 4.700 

funcionários. Temos uma das maiores plataformas de 

investimentos no país, com cerca de R$ 16 bilhões 

sob gestão – incluindo recursos próprios e de clientes 

institucionais – investidos em ativos nos setores 

imobiliário, de energia renovável, agropecuário  

e florestal.

Somos investidores de longo prazo, focados na 

geração de valor e buscamos retornos elevados e 

ajustados ao risco para nossos investidores, por meio 

da identificação de oportunidades de investimento em 

setores selecionados.

Como gestora de fundos, seguimos rigorosos padrões 

regulatórios, incluindo as regras do Sarbanes-Oxley Act, 

assegurando transparência e inexistência de conflitos de 

interesse nos nossos negócios.

* Brookfield Brazil’s third party asset management is performed by Brookfield Brasil Asset 

Management Investimentos Ltda., a wholly owned subsidiary of Brookfield Brazil.

*A gestão de ativos de terceiros é realizada pela Brookfield Brasil Asset  

Management Investimentos Ltda., subsidiária da Brookfield Brasil.



OUR HISTORY

Brookfield celebrates 110 years of successful operations 

in Brazil in 2009, investing in various high-quality 

property, power and infrastructure assets that generate 

long-term, sustainable cash flow growth.

Our first investment in Brazil, which began on July 17, 

1899 and involved Brazilian and Canadian investors, was 

a tramway system in the city of São Paulo. In 1905, we 

expanded our tramway operations to Rio de Janeiro and 

subsequently expanded into other infrastructure sectors, 

such as electricity generation, transmission and distribution, 

telephone concessions, gas distribution and others.

OUR COMPETITIVE ADVANTAGES

 Proven track record and strong sector expertise in 

property, renewable power generation, timberlands, 

agriculture and infrastructure assets

 Over 100 years of experience investing and operating 

high quality assets in Brazil and globally

 Strong local management team

 Broad array of investment offerings and opportunities

 Investment of substantial amounts of our own share-

holder capital in each of our managed funds

NOSSA HISTÓRIA

A Brookfield completa, com sucesso, 110 anos no 

Brasil em 2009, tendo plataformas de investimentos nos 

setores imobiliário, de energia e de infraestrutura, que 

geram fluxos de caixa sustentáveis e de longo prazo.

Nossa primeira operação no Brasil, que teve início em 17 

de julho de 1899 e envolveu investimentos brasileiros e 

canadenses, visou à instalação de um sistema de bondes 

elétricos na cidade de São Paulo. Em 1905 expandimos as 

operações para o Rio de Janeiro e em seguida investimos 

em uma série de setores de infraestrutura, incluindo geração, 

transmissão e distribuição de energia, telefonia e distribuição 

de gás, dentre outros.

NOSSAS VANTAGENS COMPETITIVAS

  Histórico comprovado e forte experiência em 

investimentos nos setores imobiliário, de energia 

renovável, florestal, agropecuário e de infraestrutura

  Mais de 100 anos de experiência investindo e 

operando ativos de alto padrão no Brasil e no mundo

 Forte gestão local

  Variada gama de produtos e oportunidades de 

investimento

  Investimento de quantias substanciais dos nossos 

próprios recursos em cada um dos nossos fundos

Brookfield Brazil 2008 | 3
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Investment Principles
Princípios de Investimento

PERFORMANCE FACTORS

We believe that the best way to create long-term 

investment returns is to generate increasing cash 

flows over a very long period of time. Investment 

returns are influenced by a number of factors that are 

specific to each asset and industry segment. There 

are, however, four key activities that we focus on 

across the organization: 

  Acquire and develop assets “for value”, meaning that 

the projected cash flows and value appreciation of 

the asset represent an attractive risk-adjusted return 

to ourselves and our partners

  Optimize cash returns and the intrinsic value of each 

investment on an ongoing basis

  Finance assets effectively, using a prudent amount 

of leverage

  Realize the maximum value of assets through a direct 

or indirect sale or monetization

FATORES DE DESEMPENHO

Acreditamos que a melhor forma de criar valor no 

longo prazo é gerando fluxos de caixa crescentes 

durante um longo período. Retornos de investimentos 

são influenciados por uma série de fatores que são 

específicos para cada tipo de ativo e indústria. Há, 

porém, quatro conceitos essenciais para nossa 

estratégia de investimentos:

  Adquirir e desenvolver ativos em que a projeção 

de fluxo de caixa futuro e de valorização do ativo 

representem um retorno atraente ajustado ao risco 

para nós e nosso investidores

  Otimizar as distribuições de caixa e o valor 

intrínseco de cada ativo de forma contínua

  Financiar ativos de forma eficiente, usando uma 

alavancagem prudente

  Realizar o valor máximo do ativo via venda direta 

ou indireta
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BUSINESS PHILOSOPHY

  Build the business based on honesty and integrity 

  Attract and retain high caliber individuals who will 

grow with us over the long-term

  Ensure our people think and act like owners in all 

their decisions

  Maintain an open exchange of information and 

strategies with all constituencies

FILOSOFIA DE NEGÓCIO

  Construir nossos negócios com honestidade e 

integridade

  Atrair e manter profissionais de grande potencial, 

que crescerão conosco no longo prazo

  Garantir que nosso pessoal pense e aja como “dono 

do negócio” em todas as suas decisões

  Manter uma troca constante de informações e 

estratégias em todos os níveis da empresa

Shopping Pátio 

Higienópolis,  

São Paulo

Shopping Pátio 

Higienópolis,  

São Paulo



Letter from the CEO
Carta do CEO

Despite the macroeconomic challenges in 2008, I am 

pleased to report that 2008 was another year of steady 

growth for Brookfield Brazil, having increased our assets 

under management from R$10 billion to R$13 billion. 

The events in North America and Europe, with 

repercussions around the globe, reinforced the 

importance of the Brazilian Government’s strategy over 

the last 15 years and Brookfield Brazil’s overall strategy 

for its operations.

The Brazilian economy was tested in a sorely difficult 

global economic environment during the second 

half of 2008. Fiscal discipline, ensuring a primary 

budget surplus and a stable public debt, controlled 

inflation, high volume of international reserves and 

trade balance surpluses via a diverse range of export 

destinations and products, allowed Brazil to face 

international turmoil with unprecedented strength. 

Strict Brazilian regulation of the banking system and 

A despeito dos desafios macroeconômicos enfrentados 

em 2008, tenho a satisfação de reportar que 2008 foi mais 

um ano de crescimento para a Brookfield Brasil e que, 

nesse período, aumentamos nossos ativos sob gestão de 

R$ 10 bilhões para R$ 13 bilhões.

Os eventos ocorridos na América do Norte e na Europa, 

com repercussões por todo o mundo, reforçaram a 

importância da estratégia do Governo Brasileiro nos 

últimos 15 anos e a estratégia da Brookfield Brasil para 

suas operações.

Os benefícios da manutenção por tantos anos 

consecutivos de uma política macroeconômica 

conservadora foram testados em um cenário econômico 

global bastante difícil durante a segunda metade de 

2008. Disciplina fiscal, superávit primário, inflação 

controlada, volume elevado de reservas internacionais, 

balança comercial positiva por meio de uma variedade 

de produtos e destinos das exportações e uma dívida 

pública estabilizada permitiram ao Brasil enfrentar a crise 

econômica internacional em condição extremamente 

favorável. A rigorosa regulação brasileira do sistema 

6 | Annual Report Relatório Anual



financial markets enabled credit markets to function 

well as the government introduced initiatives to 

increase market liquidity. Brazilian banks’ average 

Tier 1 capital ratio was nearly double the rate of US 

and European banks, and reaffirms the importance 

of such conservative banking policies. 

Brookfield Brazil also maintained its conservative 

approach to business. Having a strong liquidity 

position of R$1.9 billion, durable long-term cash flows 

in most of our operating platforms, high-quality assets 

and conservative leverage, allowed us to expand our 

operations, taking advantage of our well-capitalized 

position to benefit from market opportunities. 

We expanded our real estate development business 

by acquiring MB Engenharia S.A., a developer that 

operates especially in the Midwest region of the 

country – one of the highest growth markets in Brazil 

– building condominiums for the mid-low and low 

income classes and merging with Company S.A., a 

commercial and residential developer that operates in 

the state of São Paulo. These two deals allowed us to 

expand our area of operations and product offerings 

as well as to increase our market share in the largest 

Brazilian market.

bancário e do mercado de capitais permitiu que o mercado 

de crédito mantivesse seus parâmetros de funcionamento, 

a partir da introdução de medidas que expandiram a liquidez 

do sistema. A média do índice de capital Tier 1 dos bancos 

brasileiros foi o dobro da média do mesmo indicador 

dos bancos norteamericanos e europeus e reafirmou a 

relevância de tais políticas bancárias conservadoras.

A estratégia conservadora da Brookfield Brasil em seus 

negócios também teve a oportunidade de mostrar-se 

correta. Elevado volume de recursos em caixa (cerca de 

R$ 1,9 bilhão), fluxos de caixa duráveis e de longo prazo na 

maior parte das nossas operações, ativos de alto padrão e 

alavancagem conservadora nos permitiram expandir nossas 

operações mesmo em um período de turbulências, por 

meio do aproveitamento de oportunidades de investimento 

oferecidas pelos mercados em que atuamos.

Expandimos nossa plataforma de desenvolvimento 

imobiliário ao adquirirmos a MB Engenharia S.A., uma 

incorporadora que atua na região Centro-Oeste do 

país – um dos mercados que mais cresce no Brasil –, 

construindo residências para as classes média-baixa e 

baixa, e realizamos fusão com a Company S.A., uma 

incorporadora comercial e residencial com forte presença 

no estado de São Paulo. Esses dois negócios nos 

permitiram expandir nossa área geográfica de atuação 

e de produtos oferecidos, bem como aumentar nossa 

participação no maior mercado do país.

Brookfield Brazil 2008 | 7
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Our power generation operations also demonstrated 

strong growth, adding 217 MW of generating capacity. 

The acquisition of hydroelectric power plants, Itiquira I 

and II, in the state of Mato Grosso and the completion 

of the small hydroelectric power plants (SHPPs) 

Caçador and Cotiporã, in the state of Rio Grande do 

Sul, totaled 530 MW. We also continued construction 

of SHPPs Angelina, in the state of Santa Catarina and 

Barra do Braúna, in Minas Gerais, where we plan to 

begin operations in the second semester of 2009.

We also successfully closed the Brookfield Brazil 

Timber Fund with aggregate commitments in excess of 

US$280 million and began the Fund’s first investment 

and analysis of other potential opportunities.

Our finance and advisory services group generated 

strong returns by participating in equity offers in excess 

of R$9.4 billion, concluding M&A mandates in excess of 

R$500 million, and leading the issuance of a number of 

different debt instruments in excess of R$400 million.

Our retail real estate group demonstrated strong growth 

with rental revenues growing 11% in 2008, driven 

by an active remix of store selection, mark to market 

releasing and increased efficiency of services related to 

common area maintenance costs. We invested R$107 

million in expansions and development projects and by 

early 2011 expect to manage total gross leasable area 

in excess of 432,000 m2.

Nossas operações de geração de energia também 

apresentaram um forte crescimento, com a adição 

de 217 MW em nossa capacidade instalada por meio 

da aquisição das usinas hidrelétricas Itiquira I e II no 

Mato Grosso e a conclusão das pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs) Caçador e Cotiporã, no Rio Grande 

do Sul, alcançando um total de 530 MW. Também 

prosseguimos com a construção das PCHs Angelina, 

em Santa Catarina, e Barra do Braúna, em Minas 

Gerais, nas quais planejamos iniciar operações no 

segundo semestre de 2009.

Concluímos com sucesso a captação do Brookfield 

Brazil Timber Fund, com capital comprometido de mais 

de US$ 280 milhões, iniciamos o processo de execução 

do primeiro investimento do Fundo e aprofundamos a 

análise de outras oportunidades potenciais.

Nosso grupo de serviços financeiros gerou sólido 

retorno, participou de ofertas de ações de mais de  

R$ 9,4 bilhões, executou operações de fusão e 

aquisição de mais de R$ 500 milhões e liderou a 

emissão de diversos tipos de instrumentos de renda 

fixa, de mais de R$ 400 milhões.

Nosso grupo de shopping centers demonstrou forte 

crescimento, com um aumento de receita de 11% em 

2008, consequência de um novo mix de lojas, revisão 

de contratos e maior eficiência de serviços relacionados 

aos custos de manutenção de áreas comuns dos 

ativos. Investimos R$ 107 milhões em expansões e 

desenvolvimento de projetos e, no início de 2011, 

devemos atingir área bruta locável total de 432.000 m2.

8 | Annual Report Relatório Anual
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Our agriculture business followed through with its plan 

to convert an additional 2,000 hectares of pastureland 

into sugarcane plantations linked to long-term contracts 

with sugar and ethanol millers, reaching a total of 25,000 

hectares in land converted to agriculture over the last 

few years. Our cattle sale price averaged 30% above 

market, outperforming the 2007 figure by 500 bps. 

During the course of our 110 year history in Brazil, 

Brookfield has practiced sustainable development 

through its commitment to efficiently using renewable 

resources, generation of carbon credits, design and 

construction of energy saving buildings and the pursuit 

of new environmental conservation initiatives.

These practices also translate into responsible corporate 

citizenship, which we continue to encourage throughout 

our organization and neighboring communities. Every 

Brookfield platform in Brazil sponsors or develops 

social programs that strengthen ties with their local 

communities. We support a wide variety of social 

projects, but mainly strive to foster better education 

opportunities for children and young adults. 

In 2008, we began the process of aligning our brand 

name to Brookfield’s global brand by changing our 

name from Brascan to Brookfield in our operations in 

Brazil. This action seeks to strengthen the Brookfield 

brand as a global asset manager.

I would like to reinforce our special gratitude to all of our 

employees for their hard work and dedication, and our 

institutional investors and shareholders for supporting 

our strategy.

Nossos negócios agropecuários atingiram as metas 

definidas para 2008, com a conversão de mais 2.000 

hectares de área de pastagem para a plantação 

de cana-de-açúcar, totalizando 25.000 hectares 

dedicados à agricultura. Ampliamos também o prêmio 

que o nosso gado obtém acima do preço médio de 

mercado, atingindo 30%, quando esse prêmio em 

2007 foi de 25%. 

Durante os seus 110 anos de história no Brasil, a 

Brookfield sempre desenvolveu seus negócios com 

responsabilidade socioambiental. O uso eficiente 

de recursos renováveis, a geração de créditos de 

carbono, design e construção imobiliária inteligentes e 

a constante busca por novas iniciativas de conservação 

ambiental são parte fundamental de nossa atuação.

Essas práticas também se traduzem em nossa 

cidadania corporativa, continuamente promovida em 

todas as nossas operações e nas comunidades onde 

operamos. Nossas plataformas de investimento no 

Brasil patrocinam ou desenvolvem programas sociais 

que fortalecem nossa relação com as comunidades 

locais, apoiando projetos sociais de diversos portes e 

perfis, com foco principal na inclusão social por meio da 

educação de crianças e adolescentes.

Em 2008, iniciamos processo de mudança da marca 

Brascan pela marca Brookfield em nossas operações 

no Brasil, seguindo processo já implantado em outras 

regiões do mundo, que busca o fortalecimento da 

marca Brookfield como gestora global de ativos.

Gostaria de agradecer a todos os nossos funcionários 

pelo seu trabalho firme e dedicação, e aos nossos 

investidores institucionais e acionistas por apoiar  

nossa estratégia.
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Brookfield Brazil manages one of the largest investment platforms in the country with approximately R$16 billion 

of property, renewable power, agriculture and timberland assets managed on our own behalf and on behalf of 

our investment partners, which include some of the world’s largest institutional investors.

A Brookfield Brasil é gestora de uma das maiores plataformas de investimentos no país, com cerca de  

R$ 16 bilhões sob sua gestão — incluindo recursos próprios e de clientes — investidos em ativos nos 

setores imobiliário, de energia renovável, agropecuário e florestal.



Investment  
Portfolio
Portfólio de 
Investimentos

Small Hydroelectric 

Power Plant Salto  

Natal, Paraná

Pequena Central 

Hidrelétrica Salto  

Natal, Paraná
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OVERVIEW

We conduct our real estate development business 

through a publicly traded subsidiary, Brookfield 

Incorporações (BISA), in which we hold a 42.3% 

interest. BISA is currently one of the largest real estate 

developers in Brazil, operating in the residential and 

commercial development businesses. We are a fully 

integrated developer, experienced in many aspects 

of the supply chain, from land acquisition to planning, 

building and sales. We offer a broad array of products, 

from low income single family units to upscale 

apartments, including mid-rise and high-rise residential 

buildings, lot developments, corporate office towers and  

multi-use projects.

We have over 30 years of experience in the Brazilian real 

estate development market with a strong brand name, 

experienced management team and a well-recognized 

capacity to develop innovative projects and deliver high-

quality products to our customers.

OVERVIEW

Conduzimos nosso negócio de incorporação imobiliária 

por meio da Brookfield Incorporações (BISA), 

uma empresa aberta, da qual detemos 42,3% de 

participação. Atualmente, a BISA é uma das maiores 

incorporadoras no Brasil e opera nos negócios de 

desenvolvimento residencial e comercial. Somos uma 

incorporadora integrada, que abrange da compra de 

terrenos até o planejamento, construção e vendas. 

Oferecemos uma ampla variedade de produtos, desde 

unidades familiares econômicas até apartamentos de 

alto padrão, incluindo prédios residenciais de médio e 

grande porte, desenvolvimento de loteamentos, torres 

corporativas e projetos multiuso.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado 

imobiliário brasileiro, temos uma marca forte, gestores 

qualificados e reconhecida capacidade para desenvolver 

projetos inovadores e entregar produtos de alto padrão 

aos clientes.

Real Estate Development
Incorporação Imobiliária



We are listed on the BM&FBovespa S.A. (Bovespa) 

under the ticker BISA3 and adhere to the corporate 

governance standards of the “Novo Mercado”.

We are rated by FitchRatings as BB- by the international 

rating assessment category, and have a national rating 

of A+, the latter being one of the top ratings attributed to 

a company in the Brazilian real estate industry.

2008 PERFORMANCE

2008 was a year of transformation for BISA. Recognizing 

that circumstances were right for consolidation in Brazil, 

we acquired MB Engenharia S.A. (MB Engenharia), a 

privately held real estate developer, and merged with 

Company S.A. (Company), a publicly traded real estate 

developer previously listed on Bovespa as CPNY3. 

These two well respected and successful companies 

complemented BISA’s operations and enhanced our 

management and operating expertise. Merger and 

acquisition transactions in 2008 have also enabled BISA 

to diversify its product mix, both geographically and in 

terms of offered products reaching customers in different 

income classes and geographic regions.

Somos listados na BM&FBovespa S.A. (Bovespa) sob o 

símbolo BISA3 e seguimos os padrões de governança 

corporativa do “Novo Mercado”.

Somos classificados pela FitchRatings como BB- na 

categoria de avaliação de classificação internacional, 

e temos uma classificação nacional de A+, sendo esta 

uma das melhores atribuídas a empresas do mercado 

imobiliário brasileiro. 

DESEMPENHO EM 2008

O ano de 2008 foi de transformações para a BISA. 

Reconhecendo que a conjuntura era ideal para a 

consolidação no Brasil, adquirimos a MB Engenharia S.A. 

(MB Engenharia), uma incorporadora imobiliária privada, e 

realizamos fusão com a Company S.A. (Company), uma 

incorporadora imobiliária de capital aberto anteriormente 

listada na Bovespa como CPNY3. Estas duas respeitadas 

e bem-sucedidas empresas complementaram as 

operações da BISA, expandindo sua expertise gerencial e 

operacional. As transações de fusão e aquisição realizadas 

em 2008 também permitiram que a BISA diversificasse 

seu mix de produtos tanto geograficamente, quanto em 

relação aos produtos desenvolvidos, alcançando clientes 

em diferentes classes econômicas e regiões geográficas.
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 EBITDA reached R$189 million in 2008, an increase of 17%

  One of Brazil’s leading real estate developers, listed on 

BM&FBovespa under the ticker BISA3

 Over 30 years of experience in the Brazilian real estate market

 Operates in the residential and commercial real estate markets

 Net revenues in 2008: R$800 million, 85% higher than 2007

 Gross profit: R$327 million, an increase of 55% over 2007

  Land bank of 7.4 million m2 of saleable area with a Potential Sales 

Value (PSV) of R$15.5 billion

 Assets under management in 2008: R$4.2 billion

 EBITDA alcançou R$ 189 milhões em 2008, um crescimento de 17% 

  Uma das maiores incorporadoras imobiliárias brasileiras, listada na 

BM&FBovespa sob o símbolo BISA3

 Mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário brasileiro

  Opera no mercado imobiliário residencial e no mercado imobiliário comercial

  Receita líquida em 2008: R$ 800 milhões, um crescimento de 85% em 

comparação a 2007

 Lucro bruto: R$ 327 milhões, um crescimento de 55% sobre 2007

  Land bank com 7,4 milhões m2 de área vendável, com Valor Geral de 

Vendas (VGV) de R$ 15,5 bilhões

 Ativos sob gestão em 2008: R$ 4,2 bilhões
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The acquisition of MB Engenharia, whose operations are 

concentrated in the Federal District and in the state of 

Goiás in the Midwest region, expanded BISA’s operations 

to this growing interior market and lowered the average 

price per unit sold by focusing on units that sell for 

under R$350,000, and are eligible for the Government-

sponsored Housing Finance System (SFH).

The merger with Company increased our presence in 

the state of São Paulo and enhanced our construction 

expertise. Through these transactions, we positioned 

ourselves as a leading real estate developer in Brazil. 

As a result of these transactions, we also expanded 

our targeted launches to include the middle and 

lower-middle income classes in 2008. Pro forma1 

2008 launches totaled R$2.7 billion, a 38.5% increase 

compared to the same period in 2007. Our efforts in the 

state of São Paulo were responsible for 63% of launches 

in 2008, in the state of Rio de Janeiro we sold 15% and 

in the Midwest region the remaining 22%. R$1.2 billion 

of the projects launched in 2008 were residential, of 

which 59% were in the middle and lower-middle income 

classes with an average sales price below R$350,000. 

This result is consistent with our strategy to increase 

launches targeted to lower income classes in all of the 

states where we operate, allowing us to tap into larger 

and growing markets.

A aquisição da MB Engenharia, cujas operações estão 

concentradas no Distrito Federal e no estado de Goiás, 

na região Centro-Oeste do Brasil, permitiu a expansão 

das operações da BISA em direção a esse crescente 

mercado do interior do país e reduziu o preço médio 

das unidades vendidas ao focar em unidades com 

preço de venda abaixo de R$ 350.000, valor que está 

dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Ao realizar a fusão com a Company, aumentamos 

nossa presença no estado de São Paulo e ampliamos 

nossa capacidade de gerenciamento de custos e 

entrega de projetos de construção. Por meio dessas 

transações, nos posicionamos claramente como uma 

das maiores incorporadoras imobiliárias no Brasil. 

Do ponto de vista operacional, aumentamos o volume 

de nossos lançamentos voltados para as classes 

média e média-baixa em 2008. Os lançamentos 

pro forma1 de 2008 totalizaram R$ 2,7 bilhões, 

um aumento de 38,5% em comparação com o 

mesmo período em 2007. O estado de São Paulo foi 

responsável por 63% dos lançamentos em 2008, o 

estado do Rio de Janeiro por 15% e a região Centro-

Oeste pelos 22% restantes. Dos projetos lançados 

em 2008, R$ 1,2 bilhão foi de empreendimentos 

residenciais, dos quais 59% para as classes média e 

média-baixa com preço médio de venda abaixo de 

R$ 350.000. Este resultado é consistente com nossa 

estratégia de crescimento do volume de lançamentos 

voltados para as classes de baixa renda em todos 

os estados onde operamos, nos permitindo atingir 

mercados maiores e em crescimento.

1 Pro forma means summing numbers for BISA and Company. 1 Pro forma significa a soma dos números da BISA e da Company.
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Barra Prime Offices,  

Rio de Janeiro

Barra Prime Offices,  

Rio de Janeiro

COMPETITIVE ADVANTAGES

We are a fully integrated real estate developer with 

strong expertise in land development, product 

development and construction. By operating on a 

single platform, we are able to take advantage of 

economies of scale presented in this industry. We 

are also one of the largest companies in the real 

estate market and over the past three years have 

consistently enhanced our operating and financial 

performance. We have a robust and geographically 

diversified land bank strategically located in the most 

important real estate markets in Brazil, the states 

of São Paulo and Rio de Janeiro, and the growing 

Midwest region.

Moreover, we have high standards of capital allocation 

and risk management with long term focus on sustainable 

growth and value creation for our shareholders.

VANTAGENS COMPETITIVAS

Somos uma incorporadora integrada com sólida 

experiência no desenvolvimento de projetos e produtos 

e capacidade de construção. Operamos como uma 

plataforma única e nos beneficiamos, portanto, da 

economia de escala presente nessa indústria. Somos 

também uma das maiores empresas do mercado 

imobiliário e temos incrementado nosso desempenho 

operacional e financeiro de forma consistente nos 

últimos três anos. Contamos com um banco de 

terrenos robusto e geograficamente diversificado, 

localizado estrategicamente nos mercados imobiliários 

mais importantes do Brasil, os estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro, além da região Centro-Oeste, em 

franca expansão.

Seguimos rigorosos padrões de alocação de capital 

e gerenciamento de risco, com foco em crescimento 

sustentável no longo prazo e na criação de valor para 

nossos acionistas.
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MARKET OVERVIEW

The homebuilding sector in Brazil has lagged behind in 

terms of economic development over the last 20 years 

and it is estimated that Brazil has a housing deficit 

of more than seven million units. Brazil’s shortage of 

housing is largely due to a historic lack of mortgage 

financing, which has only become more widely available 

in the last few years. In 2008, 39% of residential units 

sold in Brazil involved some sort of housing credit, 

whereas one year earlier only 18% had financing. 

The financial crisis that took place in the second 

semester of 2008 impacted Brazil’s real estate industry, 

albeit unevenly, reducing supply of new products more 

than demand, especially for residential and certain niche 

products. Our projects’ positive sales performance in 

the last quarter led to cautious optimism about 2009. 

There is no doubt that the market is more selective. 

However, we believe that we are well positioned to face 

this new climate and take advantage of opportunities 

that will surely arise.

Availability of mortgage and construction financing has 

remained steady despite the lower availability of working 

capital with longer maturities due to the global credit 

crisis. Mortgage and construction loan origination under 

the Government-sponsored Housing Finance System 

(SFH) reached a record volume of R$39 billion in 2008, 

financing the acquisition of more than 600,000 units.

GOALS AND STRATEGY

Our plan is to consolidate our position as a market 

leader through strengthening and leveraging our core 

competencies: product development, construction and 

sales expertise.

PANORAMA DO MERCADO

O setor de construção residencial no Brasil ficou 

atrasado em termos de desenvolvimento econômico 

nos últimos 20 anos e estima-se que o Brasil tenha 

um déficit habitacional de mais de sete milhões de 

unidades. A deficiência no número de residências 

no Brasil deve-se em grande parte a uma histórica 

falta de financiamento imobiliário, que se tornou mais 

amplamente disponível somente nos últimos anos. Em 

2008, 39% das unidades residenciais vendidas no Brasil 

envolveram algum tipo de crédito imobiliário, enquanto 

que em 2007 apenas 18% utilizaram esse recurso.

A crise financeira que aconteceu no segundo semestre 

de 2008 impactou o setor imobiliário brasileiro, embora 

de modo irregular, já que a oferta de novos produtos 

foi mais afetada que a demanda, especialmente para 

produtos residenciais e outros nichos específicos. 

O desempenho positivo nas vendas de nossos 

projetos no último trimestre nos leva a um otimismo 

cauteloso para 2009. O mercado está mais seletivo 

e acreditamos que estamos bem posicionados para 

enfrentar esse novo cenário e nos beneficiar das novas 

oportunidades que certamente surgirão.

A disponibilidade do financiamento imobiliário e de 

construção permaneceu firme apesar da redução da 

oferta de capital de giro com prazos mais longos em 

função da crise de crédito global. Os contratos de 

financiamento imobiliário e de construção pelo Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) atingiram o volume 

recorde de R$ 39 bilhões em 2008, financiando a 

compra de mais de 600.000 unidades.

METAS E ESTRATÉGIA

Nosso plano é consolidar a posição de liderança no 

mercado por meio do fortalecimento e alavancagem de 

nossas competências: desenvolvimento de produto, 

capacidade de construção e vendas.
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Our strategy is to diversify our business to lower income 

classes, broadening the client base. We have also modified 

our land bank profile and project pipeline, increasing the 

number of projects, mitigating project exposure and 

hence bringing balance to our business portfolio.

Our goal is to maximize the profitability of our 

investments and manage our portfolio risk profile, 

setting the foundation for sustainable growth. We also 

value maintaining client satisfaction by continuously 

developing innovative projects at accessible prices that 

surpass our clients’ expectations.

Nossa estratégia é diversificar nossos negócios para 

as classes populares, ampliando a base de clientes. 

Modificamos também o perfil de nosso land bank 

e pipeline de projetos, aumentando o número de 

projetos, minimizando os seus riscos individuais e 

consequentemente trazendo maior equilíbrio ao nosso 

portfólio de negócios.

Nosso objetivo é maximizar a lucratividade dos nossos 

investimentos, bem como gerenciar o perfil de risco 

do nosso portfólio, estabelecendo bases para um 

crescimento sustentável. Continuaremos desenvolvendo 

projetos inovadores por preços acessíveis e que busquem 

ultrapassar as expectativas dos nossos clientes.

Projects Launched in 2008  / Projetos Lançados em 2008

Project /  

Projeto

Type / 

Tipo*

State / 

Estado

Launch Quarter / 

Trimestre de Lançamento

BISA’s Interest / Participação BISA 

Salable 

Area (ft2)

Área de 

Venda (m2)

PSV / VGV 

(R$mm)

Units / 

Unidades

Ideale Mooca R SP 1Q08 139,026 12.921 40 188

Living Club Chácara Flora R SP 1Q08 180,626 16.787 51 214

Ocean Breeze R RJ 1Q08 112,612 10.466 36 166

Aquarela R GO 2Q08 181,758 16.892 39 216

Paysage R GO 2Q08 266,474 24.765 58 246

Trend Pacaembu R SP 2Q08 47,530 4.417 15 67

Faria Lima O SP 2Q/3Q08 393,568 36.577 622 784

Parque Cidade O DF 2Q08 177,540 16.500 160 40

Cond. Bella Colônia – 1st Phase R SP 2Q08 139,363 12.952 27 181

Home Club Itapety R SP 2Q08 52,078 4.840 13 35

Villa Branca – Houses R SP 2Q08 299,283 27.814 50 297

Viva Alegria Cajamar – 1st Phase R SP 2Q08 320,750 29.810 55 529

Tatuapé Condominium Club R SP 2Q08 390,280 36.271 113 330

Gávea Green Residencial R RJ 3Q08 225,336 20.942 126 38

Lumini R DF 3Q08 153,494 14.265 41 160

Soneto – 1st Phase R DF 3Q08 101,804 9.461 28 50

Vivaz – 1st Phase R GO 3Q08 116,988 10.873 21 150

Premiere R DF 3Q08 177,983 16.541 49 78

Jardins do Recreio R RJ 4Q08 488,062 45.359 173 400

Soneto – 2nd Phase R DF 4Q08 103,935 9.659 29 51

Vivaz – 2nd Phase R GO 4Q08 116,988 10.873 21 150

Allegro – 1st Phase R DF 4Q08 546,427 50.783 120 722

Maison Classic R SP 4Q08 34,762 3.231 9 21

Grand Boulevard Parque da Mooca R SP 4Q08 106,836 9.929 45 44

Company Business Tower – Tower Alpha O SP 4Q08 372,468 34.616 225 209

Company Business Tower – Mall M SP 4Q08 43,040 4.000 28 32

Company Business Tower – Tower Sigma O SP 4Q08 666,227 61.917 405 88

Barra Prime Offices O RJ 4Q08 102,653 9.540 65 211

TOTAL 2008 6.057,892 563.001 2,662 5,698

*R: Residential / Residencial 
*O: Office / Escritório
*M: Mall  / Shopping 
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OVERVIEW

Brookfield Brazil is one of the largest owners and 

managers of shopping centers in the country, with 

fully integrated capabilities that include site planning, 

development and construction, leasing and property 

management for all shopping center sizes and types. 

Brookfield’s real estate operations began in Rio de 

Janeiro in 1978 and we expanded our investments 

to shopping centers in 1983 by acquiring the Rio Sul 

Shopping Center in the neighborhood of Botafogo, Rio 

de Janeiro.

Our retail real estate investments in Brazil are mostly 

carried by BBREP, a private equity fund launched in 2006, 

dedicated to retail properties with total committed capital 

of US$830 million. The Fund reached its target investment 

commitments within 15 months of inception and owns 

one of the best shopping center portfolios, as measured 

by sales productivity and in-place rent achievement. 

Real Estate: Retail Properties
Imobiliário: Shopping Centers

OVERVIEW

A Brookfield Brasil é uma das maiores empreendedoras 

de shopping centers no país, com capacidade 

integrada de planejamento, desenvolvimento e 

construção, comercialização e administração de 

shopping centers de todos os portes, destinados a 

diversos segmentos de renda.

As operações da Brookfield no setor imobiliário 

começaram em 1978 no Rio de Janeiro e expandiram 

seus investimentos para o segmento de shopping 

centers em 1983 através do Rio Sul Shopping Center 

no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro.

Esses investimentos são realizados especialmente 

por meio do BBREP, fundo de private equity lançado 

em 2006 dedicado a shopping centers, com capital 

comprometido de US$ 830 milhões, totalmente 

investidos dentro dos primeiros 15 meses de sua 

criação. O Fundo detém um dos melhores portfólios de 

shoppings em termos de vendas e aluguel por metro 

quadrado do país. 



The BBREP portfolio consists of interests in 13 operating 

shopping centers, two others under development, and 

floors in two office properties. Our properties are mostly 

concentrated in premier locations in highly dense urban 

areas, having a dominant position in their respective 

trade areas.

The Fund’s core properties include Rio Sul Shopping 

Center in Rio de Janeiro, as well as Shopping Pátio 

Paulista and Shopping Pátio Higienópolis in São Paulo. 

Another important investment is Shopping Vila Olímpia 

in São Paulo, which is scheduled to open in mid-

November, 2009. Our properties are home to a number 

of prestigious international brands, such as Calvin Klein, 

Starbucks, Mont Blanc, Nike, Nespresso, Swarowski, 

Lacoste and Armani. We constantly seek to attract 

growing local and international brands and capture 

the increasing migration of retailers on street shops to 

shopping malls.

Outside of the Fund, Brookfield Brazil also owns direct 

interests in three shopping centers, specifically in 

Shopping Pátio Higienópolis, which is co-owned by 

the Fund, Shopping Bay Market and one mall under 

development in São Paulo.

O portfólio do BBREP consiste na participação em 

13 shopping centers em operação, outros dois 

em desenvolvimento e andares em dois edifícios 

comerciais. Nossos empreendimentos estão na 

maior parte concentrados em áreas urbanas e em 

localizações privilegiadas, com uma posição dominante 

em suas respectivas áreas de influência.

Os principais ativos do Fundo incluem o Rio Sul 

Shopping Center no Rio de Janeiro e o Shopping 

Pátio Paulista e Shopping Pátio Higienópolis em São 

Paulo. Outro importante investimento é o Shopping Vila 

Olímpia, em São Paulo, com inauguração programada 

para novembro de 2009. Nossos ativos comportam 

uma série de marcas internacionais de prestígio como 

Calvin Klein, Starbucks, Mont Blanc, Nike, Nespresso, 

Swarowski, Lacoste e Armani. Procuramos sempre 

atrair novas marcas nacionais e internacionais e 

capturar a migração crescente dos lojistas que saem 

do varejo de rua e dirigem-se aos shopping centers.

Além do investimento no Fundo, a Brookfield 

Brasil detém participação direta no Shopping Pátio 

Higienópolis, onde o Fundo tem participação, no 

Shopping Bay Market e em um shopping atualmente 

em construção em São Paulo.
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  Through the BBREP Fund, Brookfield manages R$3.2 billion of 

shopping center assets

 EBITDA increased 51% compared to 2007

  Portfolio net operating revenue: R$256 million in 2008, a 127% 

increase compared to 2007

 Total sales reached R$3.7 billion, growing 11% in 2008

 Completed 21,000 m2 of new and renewal leases

  Total in-place rent in 2008: R$259.1 million, representing 

growth of 11% over the prior year

 Average in-place occupancy of 94.5%

  Os investimentos em shopping centers, por meio do fundo BBREP, 

alcançaram R$ 3,2 bilhões de ativos sob gestão

 EBITDA aumentou 51% em comparação a 2007

  A receita líquida operacional do portfólio cresceu 127%, alcançando 

R$ 256 milhões em 2008

 Vendas totais alcançaram R$ 3,7 bilhões, 11% acima de 2008

 Completamos 21.000 m2 em renovações e novos contratos de locação 

  Receitas totais de aluguel em 2008: R$ 259,1 milhões, 11% superiores 

ao ano anterior

 Taxa de ocupação média de 94,5%



20 | Annual Report Relatório Anual

2008 PERFORMANCE 

BBREP’s portfolio posted total sales of R$3.7 billion, 

compared to R$3.3 billion in 2007.

Rent revenues totaled R$259 million in 2008, a weighted 

average increase of 11% over 2007, with average in-

place rent of R$802 per square meter. Rent growth was 

driven by a combination of an improvement in tenant 

mix, annual lease inflation adjustments and the mark to 

market spread on releasing. 

Shopping center rental revenue performance is driven 

largely by small store rental achievement. Small stores, 

those with less than 1,000 m2 of Gross Leasable Area 

(GLA), pay a rent per square meter significantly higher 

than the rate paid by large anchor stores. Small store rent 

productivity was R$1,086 per square meter at year-end 

compared to R$172 per square meter for anchor stores.

In 2008, BBREP continued to focus on delivering its 

development projects. We expect to deliver a major 

share of the new GLA in mid-2010, with final delivery 

by early 2011. These projects include the expansions 

of Raposo Shopping, Shopping Pátio Higienópolis and 

Shopping Pátio Paulista in the city of São Paulo, as 

well as Rio Sul Shopping Center in the city of Rio de 

Janeiro and Mogi Shopping in the state of São Paulo. 

We are also managing the construction of Shopping Vila 

Olímpia. Shopping Pátio Mogi, our development project 

in the city of Mogi Mirim, state of São Paulo, is in an early 

development stage.

BBREP invested R$107.5 million (excluding capitalized 

interest) in its expansion and development program in 

2008. When these projects are brought online, the total 

leasable area will be 432,800 m2, 52% of which owned 

by BBREP. We expect to invest an additional R$256 

million by early 2011. 

DESEMPENHO EM 2008

O portfólio do BBREP apresentou vendas totais de R$ 3,7 

bilhões, comparado a R$ 3,3 bilhões em 2007.

As receitas de aluguel totalizaram R$ 259 milhões 

em 2008, um aumento médio de 11% comparado 

a 2007, com média de aluguel praticado de R$ 802 

por metro quadrado. O crescimento dos aluguéis foi 

movido por uma melhoria no mix de lojas selecionadas, 

ajustes anuais de inflação nos contratos de locação e 

renovações de contratos. 

O desempenho da receita de locação dos shopping 

centers é movido em grande parte pela locação de 

lojas satélites. Elas têm áreas menores que 1.000 m2 

de Área Bruta Locável (ABL) e pagam um aluguel por 

metro quadrado bastante acima das grandes âncoras. O 

aluguel médio de lojas satélites atingiu R$ 1.086 por metro 

quadrado no final do ano, comparado a R$ 172 por metro 

quadrado para lojas âncoras. 

Em 2008, o BBREP continuou focado na conclusão de 

seus projetos em desenvolvimento. Esperamos entregar 

grande parte da nova ABL em meados de 2010, com 

conclusão total no começo de 2011. Esses projetos 

incluem as expansões do Raposo Shopping, Shopping 

Pátio Higienópolis e Shopping Pátio Paulista na cidade de 

São Paulo, do Rio Sul Shopping Center na cidade do Rio 

de Janeiro e do Mogi Shopping no estado de São Paulo. 

Também administramos a construção do Shopping Vila 

Olímpia. O Shopping Pátio Mogi, nosso projeto greenfield 

na cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo, está na 

fase inicial de desenvolvimento. 

O BBREP investiu R$ 107,5 milhões (excluindo 

juros capitalizados) no seu programa de expansão 

e desenvolvimento em 2008. Quando os shoppings 

estiverem em operação, o total de ABL será de 

432.800 m2, onde 52% são de participação do Fundo. 

Esperamos investir adicionalmente R$ 256 milhões até 

o começo de 2011. 



Brookfield Brazil acquired additional interest in two 

shopping centers in 2008. In March, we co-invested with 

selected Fund investors to purchase an additional 5% stake 

in the existing operation and 6.375% stake in the future 

expansion of Shopping Pátio Higienópolis. In the second 

and third quarters, the Fund increased its ownership stake 

in Shopping Piracicaba reaching 15.4%.

COMPETITIVE ADVANTAGES

Brookfield Brazil has over 25 years of experience 

investing and developing shopping centers in the 

country. We have a dedicated and highly qualified 

local operating and investment team and have a 

vertically integrated operating platform that allows us 

to lease, manage, reposition and develop our assets. 

Our large-scale 17 shopping center portfolio and 

respective development programs enhance our ability 

to negotiate leasing contracts with tenants, partners 

and suppliers, making use of economies of scale and 

unique expansion opportunities.  

A significant concentration of our investment portfolio is 

located in four of the top seven markets in the country: 

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte and Curitiba. 

While our properties are well positioned to benefit from 

the continued income growth across all socioeconomic 

classes (including the middle class), one of the major 

strengths of the portfolio is the high quality (higher 

income and high density) trade areas that our properties 

serve. These characteristics have historically allowed the 

properties to prosper in both the high growth and slower 

economic cycles.

A Brookfield Brasil expandiu sua participação em dois 

shopping centers em 2008. Em março, coinvestimos com 

alguns investidores do Fundo para adquirir mais 5% e 

6,375% de participação na operação atual e na expansão 

futura, respectivamente, do Shopping Pátio Higienópolis. 

No segundo e terceiro trimestres, o Fundo aumentou sua 

participação no Shopping Piracicaba para 15,4%.

VANTAGENS COMPETITIVAS

A Brookfield Brasil tem mais de 25 anos de experiência 

investindo e desenvolvendo shopping centers no país. 

Contamos com uma equipe local de operações e de 

investimentos e temos uma plataforma operacional 

verticalmente integrada que nos permite locação, 

administração, reposicionamento e desenvolvimento 

dos nossos ativos. Nosso portfólio abrangente de 17 

shopping centers e seus respectivos programas de 

desenvolvimento incrementam nossa capacidade de 

negociar contratos de locação com lojistas, parceiros 

e fornecedores, fazendo uso de economia de escala e 

de oportunidades únicas de expansão.

 

Concentramos nossos investimentos notadamente em 

quatro dos sete maiores mercados do país: Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Enquanto nossos 

ativos estão bem posicionados para se beneficiar do 

crescimento econômico que ocorre em todas as classes 

socioeconômicas, uma das maiores vantagens do portfólio 

é o alto padrão (maior renda e densidade) das áreas 

comerciais sob influência dos nossos shoppings. Tais 

características têm permitido que nossos ativos cresçam 

suas vendas independentemente dos ciclos econômicos. 
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MARKET OVERVIEW

While overall retail activity was strong in 2008, the fourth 

quarter affected discretionary spending patterns. Total 

2008 retail sales grew 15.1%, significantly above the 

11.9% growth seen in 2007. Shopping center sales rose 

11.4%. Since 2002, shopping centers have increased their 

share of total retail sales from approximately 13% to more 

than 18%. This long-term market share growth trend is 

expected to continue.

Performance of the shopping center industry is driven 

by consumer behavior, which is affected by key drivers 

such as Gross Domestic Product (GDP), employment 

rates, real wage growth and the availability of consumer 

credit programs. All of these contributed significantly to 

retail sales growth in 2008. 

GOALS AND STRATEGY

BBREP is prepared to face a potential slowdown in retail 

sales in the first half of 2009. However, the shopping 

center industry is expected to be more resilient than the 

rest of the retail sector since shopping malls have a more 

diversified portfolio mix, more limited competition, higher 

bargaining power and longer-term lease agreements than 

the overall retail sector. The fact that approximately 80% 

of an average shopping center’s rental revenues is related 

to minimum and fixed rent limits the segment’s exposure 

to any downturn in retail activity. 

In order to provide investors with superior risk-adjusted 

returns, we will continue to evaluate opportunities to 

acquire properties or land for our portfolio and reposition, 

expand or increase interest in the shopping malls we 

currently own. In addition, we may evaluate opportunities 

for construction of mixed-use components and air or 

ground rights rental (such as office buildings or hotels) 

attached to our shopping malls, such as Mogi Shopping, 

Shopping West Plaza and Rio Sul Shopping Center. 

PANORAMA DO MERCADO

Apesar da redução de vendas no último trimestre, as 

vendas totais no varejo cresceram 15,1% em 2008, bem 

acima do crescimento de 11,9% visto em 2007. Vendas 

nos shopping centers cresceram 11,4%. Desde 2002, 

os shopping centers têm aumentado sua fatia do total de 

vendas de varejo de aproximadamente 13% para mais de 

18%. Acredita-se que essa tendência de crescimento de 

mercado no longo prazo deve permanecer.

O desempenho do setor de shopping centers é 

influenciado pelo comportamento do consumidor, 

que é impactado pela evolução do Produto Interno 

Bruto (PIB), índices de emprego, crescimento real 

de renda e disponibilidade de programas de crédito 

para o consumidor. Todos esses fatores contribuíram 

significativamente para o crescimento das vendas no 

varejo em 2008. 

METAS E ESTRATÉGIA

A BBREP está preparada para enfrentar um potencial 

desaquecimento de vendas no varejo na primeira metade 

de 2009, porém o setor de shopping centers deve ser 

mais resistente do que o resto do varejo, já que possui 

um mix diversificado de lojas, competição mais limitada, 

maior poder de negociação e contratos de locação de 

maior duração que o setor de varejo em geral. O fato 

de aproximadamente 80% das receitas de locação dos 

shopping centers estarem relacionadas a um aluguel 

mínimo fixo limita a exposição do setor a qualquer 

desaceleração de curto prazo na atividade de varejo. 

Para fornecer aos nossos investidores retornos superiores e 

ajustados ao risco, continuaremos avaliando oportunidades 

para aquisição de ativos ou terrenos para nosso portfólio e 

reposicionando, expandindo ou aumentando a participação 

nos shoppings que hoje detemos. Também podemos 

avaliar oportunidades para construção de projetos de uso 

misto e cessão de direitos de exploração de áreas externas 

adjacentes (como torres de escritórios ou hotéis) ligados aos 

nossos shoppings como Mogi Shopping, Shopping West 

Plaza e Rio Sul Shopping Center. 
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We will continue to leverage the synergies presented by 

Brookfield’s broad global real estate investment platform and 

its extensive network of business relationships to optimize 

our strategy in the Brazilian shopping mall segment. 

Continuaremos explorando as sinergias apresentadas 

pela plataforma global de investimentos imobiliários da 

Brookfield e sua rede de relacionamentos para otimizar 

nossa estratégia no setor de shopping centers no Brasil. 

Shopping Centers
Type / 

Tipo

Location /

Localização

GLA / ABL 2008 Sales/ft2

(R$)

Vendas/m2

(R$)

Occupancy

Rate /

Ocupação (R$) 

% BBREP
% Brookfield 

Brasil*(000 ft2) (000 m2)

Rio Sul Shopping Center Retail Rio de Janeiro, RJ 523.2 48.6 1,430 15,382 95% 54%                    -   

Madureira Shopping Retail Rio de Janeiro, RJ 414.3 38.5 758 8,159 95% 100%                    -   

Brascan Open Mall Retail São Paulo, SP 33.1 3.1 928 9,988 100% 100%                    -   

Raposo Shopping Retail São Paulo, SP 155.9 14.5 749 8,055 69% 60%                    -   

Shopping Cidade Retail Belo Horizonte, MG 218.6 20.3 1,222 13,151 91% 50%                    -   

Shopping Piracicaba Retail Piracicaba, SP 299.2 27.8 719 7,732 99% 15%                    -   

Itaú Power Shopping Retail Contagem, MG 352.1 32.7 850 9,149 95% 50%                    -   

Mogi Shopping Retail Mogi das Cruzes, SP 315.0 29.3 578 6,224 98% 63%                    -   

Shopping Crystal Plaza Retail Curitiba, PR 128.1 11.9 895 9,633 96% 30%                    -   

Shopping Pátio Higienópolis Retail São Paulo, SP 282.6 26.3 1,794 19,304 99% 25% 5%

Shopping West Plaza Retail São Paulo, SP 361.6 33.6 739 7,954 89% 45%                    -   

Shopping Pátio Paulista Retail São Paulo, SP 228.6 21.2 1,898 20,427 98% 60%                    -   

Botafogo Praia Shopping Retail Rio de Janeiro, RJ 165.5 15.4 1,170 12,588 99% 49%                    -   

Bay Market Retail Niterói, RJ 108.5 10.1 621 6,685 84% - 95%

TOTAL Retail 3,586.3 333.3 1,061 11,416 94% 51% 30%

Properties Under Development / 

Propriedades em Desenvolvimento

Type / 

Tipo

Location /

Localização

GLA / ABL 2008 Sales/ft2

(R$)

Vendas/m2

(R$)

Occupancy

Rate /

Ocupação (R$)

% BBREP
% Brookfield 

Brasil(000 ft2) (000 m2)

Shopping Vila Olímpia Retail São Paulo, SP 336.9 31.3                -                  -                      -   30% -

Shopping Pátio Mogi Retail Mogi Mirim, SP 214.3 19.9                -                  -                      -   80% -

Open Mall Green Valley Retail Barueri, SP 66.2 6.2                -                  -                      -               -   100%

TOTAL Retail 617.4 57.4                -                  -                      -   44% 100%

Office Properties / 

Propriedades Comerciais

Type / 

Tipo

Location /

Localização

GLA / ABL 2008 Sales/ft2

(R$)

Vendas/m2

(R$)

Occupancy

Rate /

Ocupação (R$)

% BBREP
% Brookfield 

Brasil(000 ft2) (000 m2)

Torre do Rio Sul
Office / 

Escritórios
Rio de Janeiro, RJ 62.8 5.8                -                  -   100% 100%                    -   

Brascan Century Plaza
Office / 

Escritórios
São Paulo, SP 15.6 1.5                -                  -   100% 100%                    -   

TOTAL
Office / 

Escritórios
78.4 7.3                -                  -   100% 100%                    -   

(*) Additional direct investment / Investimento direto adicional 
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OVERVIEW

Brookfield Energia Renovável S.A. is a renewable 

energy company focused on developing and operating 

hydroelectric power plants in Brazil. We are the 

largest generator of energy via Small Hydroelectric 

Power Plants (SHPPs) in the country, with 32 plants in 

operation, two under construction and total generating 

capacity of 530 MW.

Brookfield Energia Renovável was founded in 1999 and 

became operational in 2003 with the Pedrinho and Salto 

Natal SHPPs located in the state of Paraná. Since then 

it has grown its operating platform in the Midwest, South 

and Southeast regions of the country, backed by a team 

of 220 qualified professionals dedicated to activities 

ranging from project development to energy sales.

Renewable Power
Energia Renovável

OVERVIEW

A Brookfield Energia Renovável S.A. é uma empresa 

de energia renovável com foco no desenvolvimento 

e operação de usinas hidrelétricas no Brasil. Somos 

a maior geradora de energia via Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) no país, com um total de 

32 usinas em operação e duas em construção e 

capacidade instalada total de 530 MW.

A Brookfield Energia Renovável foi fundada em 1999 

e se tornou operacional em 2003, com as PCHs de 

Pedrinho e Salto Natal, localizadas no Paraná. Desde 

então, cresceu sua plataforma operacional nas regiões 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país e conta com uma 

equipe de 220 profissionais qualificados e dedicados 

às atividades que vão desde o desenvolvimento de 

projetos até a comercialização de energia. 



 Maior operadora privada de pequenas centrais hidrelétricas do Brasil 

 Crescimento do EBITDA em 2008: 48%

 Crescimento da receita líquida em 2008: 102%

 Aumento da produção em 2008: 83%

 Taxa de crescimento anual composta: 54%

 Crescimento da capacidade instalada em 2008: 70%

 Investimentos feitos em 2008: R$ 1.027 milhões

 As novas PCHs Caçador e Cotiporã iniciaram suas operações

 Completamos a aquisição das usinas hidrelétricas Itiquira I e II

 Ativos de geração de energia renovável em 2008: R$ 2,2 bilhões

We sell electrical energy into regulated and unregulated 

markets. In the regulated market, Brookfield Energia 

Renovável has contracts with power distribution 

companies and also sells energy to Eletrobrás through 

the Alternative Energy Program (PROINFA), which is part 

of the Ministry of Mines and Energy (MME) segment of 

the Federal Government. In the unregulated market, 

we sell electricity to final consumers in a wide range 

of industries such as telecommunications, consumer 

products, and pulp and paper industries in Brazil’s 

largest and fastest-growing load centers in Brazil.

Brookfield Energia Renovável was the first power 

company to market carbon credits in Brazil. To date, 

we have sold more than 2.4 million tons of CO2 in 

carbon credits generated by our eligible plants.

Brookfield fully complies with local environmental 

regulations, having high workplace health and safety 

standards. Moreover, we constantly strive for operational 

excellence. Brookfield Energia Renovável also has an 

active team that develops socio-environmental projects 

alongside local communities. One example is the waste 

recycling project in Abre Campo, Minas Gerais, where 

Brookfield Energia Renovável invested in a waste 

recycling plant that reduces environmental impacts by 

recycling non-degradable and polluting material. This 

project helps improve the quality of life of families that 

earn their living by collecting waste.

A Brookfield Energia Renovável vende energia no 

mercado regulado e no mercado livre. No mercado 

regulado, mantemos contratos com empresas 

distribuidoras de energia e também vendemos energia 

para a Eletrobrás por meio do Programa de Energia 

Alternativa (PROINFA), que faz parte do Ministério de 

Minas e Energia (MME). No mercado livre, vendemos 

energia hidrelétrica para consumidores finais em uma 

variada gama de indústrias incluindo telecomunicações, 

higiene e papel e celulose, nos maiores e mais crescentes 

centros de consumo no Brasil. 

 

A Brookfield Energia Renovável foi a primeira empresa 

de energia a vender créditos de carbono no Brasil. 

Até o momento, já vendemos mais de 2,4 milhões de 

toneladas de CO2 em créditos de carbono gerados por 

nossas usinas selecionadas.

Respeitamos as regras e normas ambientais dos locais 

onde atuamos e seguimos os mais altos padrões de 

segurança e saúde no ambiente de trabalho, visando 

à excelência operacional. Também mantemos uma 

equipe que promove projetos socioambientais junto às 

comunidades. Um exemplo é o projeto de reciclagem de 

lixo em Abre Campo, Minas Gerais, que permite reduzir os 

impactos ambientais por meio da reciclagem de materiais 

não degradáveis e poluentes, e que também gera 

melhorias para as famílias envolvidas na coleta.

 Largest privately owned small hydroelectric power producer in Brazil

 EBITDA growth in 2008: 48%

 Net revenue growth in 2008: 102%

 Production growth in 2008: 83%

 Compound Annual Growth Rate (CAGR): 54%

 Growth in installed capacity during 2008: 70%

 Investments made in 2008: R$1,027 million

 Two new SHPPs, Caçador and Cotiporã, started up operations

 Completed acquisition of power plants Itiquira I and II

 Renewable power generating assets in 2008: R$2.2 billion
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2008 PERFORMANCE

In 2008, new construction and acquisitions increased 

our power generation installed capacity by 217.5 MW, 

representing 70% growth as compared to 2007. Two 

new SHPPs, Caçador and Cotiporã, began operating in 

October and December, respectively. We also completed 

a substantial portion of construction of the Linha Emilia 

SHPP (19.5 MW of generating capacity), which became 

operational in January 2009. These three new power 

plants are part of the PROINFA program. The National 

Economic and Social Development Bank (BNDES) 

financed a substantial part of their construction.

During 2008 we completed the acquisition of our two 

largest power plants, Itiquira I and II, which are located 

in the state of Mato Grosso. Acquiring the Itiquira 

facilities not only added 156 MW to Brookfield Energia 

Renovável’s power generating assets in Brazil, but also 

concentrated most of Brookfield’s Brazilian energy 

operations in the Midwest region, leading to greater 

synergy and economies of scale for our operations. In 

2008, we continued construction of two plants, Angelina, 

in the state of Santa Catarina, and Barra do Braúna in 

Minas Gerais, where we plan to begin operations during 

the second semester of 2009, adding another 65.3 MW 

of generating capacity to our portfolio. 

Brookfield Energia Renovável also sold 283,000 tons of 

CO2 in carbon credits in 2008, which added R$4.7 million 

to our revenues in 2008. 

DESEMPENHO EM 2008 

Em 2008, novas construções e aquisições 

aumentaram em 217,5 MW nossa capacidade 

instalada, representando um crescimento de 70% 

comparado a 2007. Duas novas PCHs, Caçador e 

Cotiporã, iniciaram suas operações em outubro e 

dezembro, respectivamente. Concluímos grande parte 

da construção da PCH Linha Emilia (19,5 MW de 

capacidade instalada), que iniciou suas operações em 

janeiro de 2009. Essas três novas usinas fazem parte 

do programa PROINFA e parte substancial de suas 

construções foi financiada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Durante 2008, completamos a aquisição das nossas 

duas maiores usinas hidrelétricas, Itiquira I e II, 

localizadas em Mato Grosso. A aquisição das usinas 

Itiquira não só adicionou 156 MW aos ativos de geração 

de energia da Brookfield Energia Renovável no Brasil 

como também permitiu maior concentração das 

nossas operações de energia na região Centro-Oeste, 

promovendo maior sinergia e economia de escala 

entre nossas operações. Em 2008, continuamos a 

construção das usinas Angelina, em Santa Catarina, 

e Barra do Braúna, em Minas Gerais, que planejamos 

tornar operacionais no segundo semestre de 2009, 

acrescentando mais 65,3 MW de capacidade instalada 

ao nosso portfólio.

A Brookfield Energia Renovável também vendeu 283 mil 

toneladas de CO2 em créditos de carbono em 2008, 

aumentando nossa receita em 2008 em R$ 4,7 milhões. 
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COMPETITIVE ADVANTAGES

Brookfield’s power plants in Brazil are located in the 

South, Southeast and Midwest regions of the country. 

These regions account for more than 80% of Brazil’s 

energy consumption. Our competitive advantages 

stem from being well located in addition to having 

a large part of our energy generated from SHPPs, 

which are “clean” energy generators. SHPPs benefit 

from discounted tariffs for transporting energy to 

final consumers and flexibility to sell into regulated or 

unregulated markets. In addition, SHPPs participate 

in government energy sale and distribution programs 

such as PROINFA. This type of flexibility allows us to 

minimize market risks and capture the best gains in 

the market.

We have set up mid and long-term energy sale 

contracts for all of our plants averaging 15 years, 

which allows for long term visibility of the company’s 

cash flows, in addition to minimizing the risks of price 

fluctuations. Currently, Brookfield Energia Renovável’s 

client portfolio is divided into the unregulated market, 

the regulated market and PROINFA, with approximately 

60% of the output being sold into the regulated market. 

Our clients in the unregulated market have excellent 

risk characteristics and a strong credit profile. 

  

VANTAGENS COMPETITIVAS

As usinas da Brookfield no Brasil estão localizadas nas 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, isto é, onde está 

concentrado mais de 80% do consumo de energia do 

país. Nossa vantagem competitiva vem de estarmos 

bem localizados, além de grande parte da energia ser 

gerada por PCHs, que minimizam impactos ambientais 

e são geradoras “limpas”. PCHs se beneficiam de 

descontos tarifários no transporte de energia para 

consumidores finais e flexibilidade para vender tanto 

ao mercado regulado quanto ao mercado livre. PCHs 

também participam de programas governamentais de 

incentivo à venda e distribuição de energia, como o 

PROINFA. Esse tipo de flexibilidade permite minimizar 

riscos e capturar os melhores ganhos do mercado.

Temos contratos de médio e longo prazo para todas as 

nossas usinas, com média de 15 anos de duração, o 

que permite uma visibilidade de longo prazo dos fluxos 

de caixa da companhia, além de minimizar os riscos 

de flutuações no preço da energia. Hoje, o portfólio de 

clientes da Brookfield Energia Renovável é dividido entre 

o mercado livre, o mercado regulado e o PROINFA, com 

aproximadamente 60% da energia sendo vendida para 

o mercado regulado. Nossos clientes no mercado livre 

têm excelentes características de risco e um perfil de 

crédito sólido. 

 

Small Hydroelectric 

Power Plant Anna 

Maria, Minas Gerais 

Pequena Central 

Hidrelétrica Anna  

Maria, Minas Gerais
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MARKET OVERVIEW

In 2008, hydropower accounted for 75% (104,167 

MW) of total installed electrical energy capacity in 

Brazil and represented more than 85% of the year’s 

total electricity generation. 

Energy consumption in Brazil grew 3.8% in 2008, 

reaching 392.8 TWh over the year. Electrical energy 

consumption in the services industry and in family 

consumption increased 6.0% and 5.3%, respectively, 

compared to 2007. Increases in consumption are seen 

to be a result of new energy distribution points in the 

Northeast region of the country, tourism, and increased 

operations in the ports and airports compared to 2007. 

Increased energy consumption by households, 

which reached 148 kWh per month in 2008, or 1.3% 

greater than 2007, reflects the significant increase in 

the number of people who have access to electricity, 

and the increased use of household appliances, due 

to higher average disposable incomes. In 2008, more 

than two million new consumers were connected to the 

electrical energy grid. 

 

A strong reduction in electricity consumption during the 

last quarter of 2008 especially by the industries was the 

main cause for annual consumption growth to be lower 

than the 4% expected growth rate for 2008. While a 

2.3% annual consumption growth of electrical energy 

is forecasted for 2009, demand for electrical energy is 

expected to grow at an average 5% per year over the 

next five years.

PANORAMA DO MERCADO

Em 2008, 75% da capacidade elétrica instalada no país 

era hidrelétrica (104.167 MW) e a geração de energia 

hidrelétrica representou mais de 85% do total de energia 

gerada no mesmo ano. 

O consumo de energia no Brasil cresceu 3,8% em 

2008, chegando a 392,8 TWh. O consumo de energia 

pelos mercados industrial e residencial cresceu 6,0% 

e 5,3%, respectivamente, em comparação com 2007. 

Acredita-se que esse aumento de consumo esteja 

relacionado aos novos centros de distribuição de 

energia instalados no Nordeste do país, ao aumento 

do turismo e ao aumento das operações nos portos e 

aeroportos em relação a 2007. 

O aumento do consumo de energia por famílias, que 

chegou a 148 kWh por mês em 2008, 1,3% a mais que 

em 2007, reflete o aumento significativo da população 

que obteve acesso à energia elétrica e maior utilização 

de eletrodomésticos devido a um aumento da renda 

média disponível. Em 2008, mais de dois milhões de 

novos consumidores foram conectados à rede elétrica.  

A redução considerável do consumo de energia 

elétrica pelo setor industrial no último trimestre de 

2008 foi o principal motivo pelo qual o crescimento 

para o ano tenha sido menor que os 4% estimados. A 

projeção de aumento do consumo de energia elétrica 

no Brasil para 2009 é de 2,3%, porém estima-se que a 

demanda por energia elétrica cresça a uma média de 

5% ao ano nos próximos cinco anos. 
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GOALS AND STRATEGY

Brookfield Energia Renovável’s main development 

objectives for 2009 are to finish construction of the 

Barra do Braúna and Angelina plants and, as a result, 

increase our generating capacity to 597 MW.

We also continue to focus on reducing accidents 

that threaten safety, health and the environment; 

implementing projects in our development pipeline; 

delivering stronger financial results annually; growing 

our business through the acquisition of power plants on 

a value basis; and continuing our long term investment 

in human resources.

METAS E ESTRATÉGIA

Nossos objetivos para 2009 são concluir as construções 

das usinas de Barra do Braúna e Angelina e com isso 

aumentar a capacidade instalada para 597 MW.

Continuaremos priorizando a diminuição de acidentes 

que ponham em risco a segurança, a saúde e o meio 

ambiente; a implementação dos projetos que estão no 

pipeline de desenvolvimento; a obtenção dos resultados 

financeiros melhores a cada ano; o crescimento da 

empresa por meio da aquisição de usinas com base em 

geração de valor e a manutenção do nosso investimento 

de longo prazo em recursos humanos.

Concessions and Authorizations in Brazil / Concessões e Autorizações no Brasil 

Unit /  

Unidades

Capacity (MW) / 

Capacidade (MW)

Type / 

Tipo Status

Concession / 

Concessão

UHE Itiquira 156.00 Concession Operation Itiquira Energética S/A

PCH Passo do Meio 30.00 Authorization Operation Energética Campos de Cima da Serra Ltda.

PCH Salto Corgão 27.00 Authorization Operation Galera Centrais Hidrelétricas Ltda.

PCH Ivan Botelho I (PCH Ponte) 24.40 Authorization Operation Centrais Hidrelétricas Grapon S.A.

PCH Ivan Botelho III (PCH Triunfo) 24.40 Authorization Operation Rio Pomba Energética S.A.

PCH Ormeo Junqueira Botelho (PCH Cachoeira Encoberta) 22.70 Authorization Operation Rio Glória Energética S.A.

PCH Caçador 22.50 Authorization Operation Caçador Energética S/A

PCH João Camilo Penna (Cachoeira do Emboque) 21.60 Concession Operation Zona da Mata Geração S/A

PCH Cotiporã 19.50 Authorization Operation Cotiporã Energética S/A

PCH Salto 19.00 Authorization Operation Salto Jauru Energética S/A

PCH Piranhas 18.00 Authorization Operation Serra Negra Energética S/A

PCH Pedrino I 16.20 Authorization Operation Energética Pedrinho S/A

PCH Túlio Cordeiro de Mello (PCH Granada) 15.80 Authorization Operation Centrais Hidrelétricas Grapon S.A.

PCH Salto Natal 15.12 Authorization Operation Energética Salto Natal S.A.

PCH Riachão (PCH Santa Edwiges I) 13.40 Authorization Operation Riachão Energética S.A.

PCH Ponte Alta 13.00 Authorization Operation Energética Ponte Alta S.A.

PCH Ivan Botelho II (PCH Palestina) 12.48 Authorization Operation Rio Pomba Energética S.A.

PCH Benjamin Mário Baptista (PCH Nova Sinceridade) 9.00 Authorization Operation Rio Manhaçu Energética S.A.

PCH Ervália 6.94 Concession Operation Zona da Mata Geração S/A

PCH Neblina 6.46 Concession Operation Zona da Mata Geração S/A

PCH Guary 5.40 Authorization Operation Brascan Energética Minas Gerais S.A.

PCH Coronel Domiciano 5.04 Concession Operation Zona da Mata Geração S/A

PCH Anna Maria 1.56 Authorization Operation Brascan Energética Minas Gerais S.A.

PCH Sinceridade 1.41 Concession Operation Zona da Mata Geração S/A

PCH Maurício 1.28 Concession Operation Zona da Mata Geração S/A

CGH Roça Grande 0.77 Authorization Operation Zona da Mata Geração S/A

CGH Miguel Pereira 0.74 Authorization Operation Zona da Mata Geração S/A

CGH Santa Cecília 0.42 Authorization Operation Zona da Mata Geração S/A

CGH Matipó 0.42 Authorization Operation Zona da Mata Geração S/A

CGH Cachoeira Alta 0.30 Authorization Operation Zona da Mata Geração S/A
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OVERVIEW

Brookfield Brazil has owned and managed rural real 

estate in the country for over 25 years. We acquired our 

first agricultural property in 1982, a cattle ranch, and 

spent the following decade revamping our operations by 

increasing the management team and the size of the cattle 

herd. We also improved the quality of the pasture and 

began conducting genetic research for cross-breeding. 

After establishing a premier cattle ranching business, we 

focused on expanding operations and have now acquired 

nearly 100,000 hectares of agricultural land in the last four 

years. These acquisitions tripled our agricultural portfolio to 

more than 150,000 hectares in the states of São Paulo, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Minas Gerais. 

Today, our agricultural assets are being used for a variety 

of products including soybeans, corn, sugarcane, rubber 

trees and pineapple production as well as cattle ranching. 

We continue to grow our agricultural land base in Brazil as 

we believe that these properties offer extremely compelling 

competitive and comparative advantages including 

attractive prices, the world’s best productivity levels, the 

opportunity to acquire large contiguous land holdings that 

are critical for economies of scale and low cost production, 

and the ability to have multiple grain harvests every year 

due to near perfect topography and weather conditions.

Agriculture
Agropecuária

OVERVIEW

A Brookfield Brasil possui e administra terras agrícolas 

no Brasil há mais de 25 anos. Adquirimos nossa primeira 

propriedade agrícola em 1982, uma fazenda de criação de 

gado, e passamos a década seguinte renovando nossas 

operações, aumentando a equipe de gestores e o tamanho 

do rebanho. Também melhoramos a qualidade do pasto e 

iniciamos pesquisas genéticas para inseminação artificial. 

Após estabelecer uma operação de pecuária de primeira 

linha, passamos a expandir nossas operações com a 

aquisição de quase 100.000 hectares de terras agrícolas 

nos últimos quatro anos. Essas aquisições triplicaram 

nosso portfólio agrícola para mais de 150.000 hectares 

nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Minas Gerais. Nossas propriedades agrícolas são 

usadas para produzir uma variedade de culturas incluindo 

soja, milho, cana-de-açúcar, seringueiras e abacaxi, além 

da pecuária. Continuamos crescendo nossas operações de 

agropecuária, já que acreditamos que essas terras oferecem 

vantagens competitivas como preços atrativos, os melhores 

níveis de produtividade do mundo, oportunidades de 

adquirir grandes lotes de terras adjacentes que são críticos 

para economias de escala e produção a baixo custo, além 

da habilidade de ter várias colheitas por ano, por conta das 

condições de topografia e clima praticamente perfeitas. 
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Historically, we have focused on aggregating groups of 

properties with appropriate soil conditions and regional 

weather patterns and related infrastructure that can be 

serviced by a single operations team. Subsequently, we 

attract industrial investment from users such as sugar 

and ethanol mills or soybean crushers to build operations 

adjacent to or on our land. These tax-paying, job-creating 

economic investments compel the development of regional 

infrastructure such as roads, railways, electricity, schools, 

and hospitals to support economic growth. 

We are proud of our social and environmental track 

record in agriculture investment in Brazil. It has been 

well documented that Brazil’s sugarcane-based ethanol 

significantly reduces greenhouse gas emissions and 

has an excellent energy use ratio. Converting properties 

from pastureland to sugarcane creates jobs, reduces 

greenhouse gas emissions and increases clean energy 

supply domestically and abroad. Brazil also has laws that 

require private land owners to maintain no less than 20% 

of their land holdings as native forest, the only country in 

the world to implement such policies. We manage almost 

45,000 hectares of native forest in order to meet these 

requirements. We also go beyond our legal, social and 

environmental obligations. Our reserve in São Paulo has 

been offered as a base for the Black Lion Tamarin Project, 

which aims to preserve an endangered species of monkey. 

In partnership with the Ecological Research Institute (IPE), 

the biodiversity corridors are being reforested to reconnect 

the species’ fragmented habitat.

No passado, focamos em agregar grupos de propriedades 

com condições de solo e clima apropriados e infraestrutura 

que pudessem ser operados por uma equipe única. Assim, 

atraímos investimentos industriais de empresas como 

usinas de açúcar e álcool ou de esmagadoras de soja para 

construir suas operações próximo às nossas terras. Esses 

investimentos econômicos pagam impostos, criam empregos 

e estimulam o desenvolvimento da infraestrutura regional 

como rodovias, ferrovias, rede elétrica, escolas e hospitais 

para apoiar o desenvolvimento econômico. 

Temos orgulho do nosso histórico de atuação social e 

ambiental em investimentos em agropecuária no Brasil. É 

bem documentado que o álcool brasileiro, vindo da cana-

de-açúcar, reduz emissões de gases de efeito estufa e tem 

um balanço de energia positivo. A conversão das fazendas 

de pastagem para produção de cana cria empregos, 

reduz a emissão de gases que provocam o efeito estufa e 

aumenta a oferta de energia limpa no país e no exterior. As 

leis ambientais brasileiras exigem que no mínimo 20% das 

terras agrícolas privadas sejam mantidas como reservas 

florestais legais, sendo o único país no mundo a exigir tais 

reservas. Administramos quase 45.000 hectares de florestas 

nativas para atender a esses requisitos legais. Vamos além 

das obrigatoriedades ambientais: oferecemos nossa reserva 

em São Paulo como base para o Projeto Mico Leão Preto, 

que visa preservar essa espécie em extinção. Em parceria 

com o Instituto de Pesquisa Ecológica (IPE), os corredores 

de biodiversidade estão sendo reflorestados para unificar o 

habitat antes fragmentado dessa espécie em extinção.

 Agriculture assets under management in 2008: R$314 million
 Agricultural lands: 150,000 hectares
  Currently own 15,720 hectares of sugarcane plantations, 487 hectares 
of rubber trees, 7,400 hectares of grains, and 1,272 hectares of 
pineapple and other crops
  Own approximately 76,000 head of cattle on 76,000 hectares of 
pastureland

 Cattle operations realized a 30% premium over average market prices
  Cocal II and Atena, two ethanol and sugar mill facilities, began operating 
on our properties

 Ativos sob gestão em 2008: R$ 314 milhões

 150.000 hectares de terras agrícolas

  15.720 hectares plantados de cana-de-açúcar, 487 hectares de 

seringueiras, 7.400 hectares de grãos e 1.272 hectares de abacaxi e 

outras culturas

  Aproximadamente 76.000 cabeças de gado em 76.000 hectares de 

pastagens

  Operação de pecuária realizou prêmio de 30% acima do preço médio 

do mercado

  Cocal II e Atena, duas usinas de açúcar e álcool, começaram a operar 

nas nossas propriedades
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2008 PERFORMANCE

Brookfield Brazil, in line with its long-term agricultural 

objective of converting lands to higher and better uses 

has successfully converted nearly 2,000 hectares of 

pastureland to sugarcane plantations and grain producing 

areas in 2008 and invested in the quality of its pasturelands, 

increasing the number of cattle per hectare.

Our cattle sold at a 30% premium over average cattle 

sale prices and we signed a long term contract, which 

represents 1/3 of our sales, with Marfrig Frigoríficos 

e Comércio de Alimentos S.A., one of the largest 

producers of beef and beef by-products in South 

America, selling cattle for export and for specific high-

tier niches of the domestic beef industry. Brookfield’s 

agricultural operations also increased cattle ranching 

productivity in the state of São Paulo to an average of 

1.3 head of cattle per hectare ahead of our target date 

of 2009.

As for our cluster strategy and investment in sugar cane 

based ethanol, two ethanol production facilities (Cocal II 

and Atena) located on our properties became operational. 

The start-up of these plants was an important step 

in consolidating the sugar and ethanol cluster in the 

Presidente Prudente region in the state of São Paulo. 

  

COMPETITIVE ADVANTAGES

Our agricultural land investment strategy holds a number 

of competitive advantages for institutional investors:

  We have focused our strategy in Brazil, as it is 

the lowest cost agricultural commodity producing 

country in the world

  The industry in Brazil is unsubsidized yet represents 

25% of the country’s GDP, resulting in a low risk 

region versus North America and Europe, where 

the industries are heavily subsidized and subject to 

political policy changes

DESEMPENHO EM 2008

A Brookfield Brasil, em linha com seu objetivo de longo 

prazo de converter terras para usos melhores e mais 

produtivos, converteu em 2008 quase 2.000 hectares 

de pasto para produção de cana-de-açúcar e grãos e 

investiu na qualidade dos pastos, aumentando o número 

de cabeças de gado por hectare.

Nosso gado comercializado em 2008 atingiu prêmio 

de 30% sobre o preço médio do mercado e assinamos 

um contrato de longo prazo para venda de gado, 

representando 1/3 das nossas vendas, com a Marfrig 

Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., uma das 

maiores produtoras de carne e produtos bovinos na 

América do Sul. As operações de pecuária da Brookfield 

também aumentaram a produtividade das fazendas 

no estado de São Paulo, para 1,3 cabeça de gado por 

hectare, antes da meta de 2009. 

Quanto à estratégia de clusters e investimentos em 

etanol com base em cana-de-açúcar, duas usinas de 

açúcar e álcool localizadas nas nossas propriedades 

(Cocal II e Atena) iniciaram operações em 2008. O início 

das operações nessas plantas foi um passo importante 

na consolidação do cluster de açúcar e álcool na região 

de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. 

 

VANTAGENS COMPETITIVAS

Nossa estratégia de investimento em terras agrícolas 

apresenta uma série de vantagens para nossos 

investidores institucionais:

  Estratégia focada no Brasil, que é o país com 

menor custo de produção de commodity agrícola 

do mundo

  O setor agropecuário no Brasil não é subsidiado 

pelo governo e mesmo assim representa 25% do 

PIB do país, resultando em região de baixo risco 

comparado aos Estados Unidos e Europa, onde 

esse setor recebe subsídios pesados e está sujeito 

a mudanças políticas
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  We target regions that will benefit from transportation 

and regional infrastructure development and leverage 

our many years of infrastructure investment in Brazil 

in order to determine the impact on farmland value

  We have been operating in the agribusiness sector 

in Brazil for more than 25 years and have developed 

deep sector relationships that help us originate 

proprietary deal flow

  Our operating expertise is evidenced by our premium 

cattle operation that generates a 30% premium over 

the average market price

  We have a strong track record in agriculture 

investment, investing and operating in a socially and 

environmentally conscious manner

MARKET OVERVIEW

Agribusiness in Brazil during the first half of 2008 was 

characterized by a harvesting boom, which produced 

9% more crops than the previous cycle, helped by 

high commodity prices and favorable climate. Brazilian 

agribusiness exports in 2008 reached a historic high of 

US$71.9 billion, a 23% increase over 2007.

The second half of 2008, however, presented major 

challenges for Brazilian agribusiness. Producers had 

contracted supplies when prices were high during the 

first half of 2008. The cost of fertilizers and pesticides, 

for example, were up nearly 50% compared to the 

prior year. In the second half of 2008, agriculture 

prices fell, reducing farm profits in the short term. In 

addition, the credit crisis led to a lack of trade lines and 

export financing, which impacted poorly capitalized 

producers. In the past, such credit lines had accounted 

for as much as 40% of the sector’s financing needs. 

  

  Foco em regiões que se beneficiarão do 

desenvolvimento da infraestrutura regional e de 

transporte e onde podemos usar nossos anos de 

conhecimento em investimento em infraestrutura para 

determinar o impacto no valor das terras agrícolas

  Estamos presentes no setor agropecuário brasileiro 

há mais de 25 anos e assim desenvolvemos 

relacionamentos duradouros que facilitam o 

andamento de nossos negócios

  Nossa expertise operacional é evidenciada com 

a operação de pecuária que gera prêmio de 30% 

comparado aos preços médios do mercado

  Temos forte reputação em investimentos em 

agropecuária, tendo investido e operado conscientes 

do meio ambiente e do bem-estar da sociedade

PANORAMA DO MERCADO

Durante a primeira metade de 2008, a agropecuária 

brasileira foi caracterizada por um boom da safra, 

que produziu 9% a mais do que o ciclo anterior, 

ajudado por altos preços das commodities e clima 

favorável. A exportação agropecuária brasileira em 

2008 atingiu US$ 71,9 bilhões, um incremento de 

23% comparado a 2007.

A segunda metade de 2008, porém, apresentou grandes 

desafios aos negócios agrícolas brasileiros. Os produtores 

haviam comprado insumos durante a alta de preços, na 

primeira metade de 2008, quando o custo de fertilizantes 

e pesticidas, por exemplo, estava 50% superior ao do 

ano anterior. Na segunda metade de 2008, os preços 

agrícolas caíram, reduzindo assim a rentabilidade dos 

produtores no curto prazo. Além disso, a crise econômica 

mundial levou a uma redução nas linhas de crédito e 

financiamento para exportação, o que impactou os 

produtores pouco capitalizados. No passado, essas linhas 

de crédito representaram até 40% das necessidades de 

financiamento do setor. 
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The implications are that we expect supply yields to 

decrease and demand growth to soften in the short 

term, but will recover quickly due to a constant increase 

in the demand for food for growing populations. This will 

lead to higher prices in the near future and will stimulate 

economic activity for the next agricultural cycle.

The government followed through with its commitment 

to developing transportation infrastructure by not only 

maintaining its Infrastructure Development Program 

(PAC) but also substantially increasing investments 

in future PAC projects. These include roads, ethanol 

pipelines, railways and ports, which significantly 

impact farmland profitability. Almost 10% of all projects 

identified in the PAC had been concluded by December 

31, 2008.

GOALS AND STRATEGY

We believe that agricultural land in Brazil is the most 

compelling farmland investment opportunity in the world 

today because properties in Brazil are inexpensive but 

highly productive, the industry thrives without subsidies, 

and the country allows producers to maximize profit. 

Farmland profitability in Brazil will increase in the future as 

transportation infrastructure improves and debt markets 

develop. Nonetheless, agribusiness and agricultural 

land in particular, is an under invested sector in Brazil 

and globally, which results in attractive investment 

opportunities. Our strategy is threefold:

1)  We plan to continue acquiring properties in areas that 

No curto prazo, acreditamos que a oferta diminua e a 

demanda sofra pequena redução, mas se recupere 

com certa velocidade, devido ao aumento constante 

na demanda por alimentos por conta do crescimento 

populacional e de renda no mundo. Isso levará a preços 

mais altos no futuro próximo e estimulará a atividade 

econômica para o próximo ciclo agrícola.

O governo manteve o compromisso de desenvolver 

infraestrutura de transporte, não só por meio da 

manutenção dos investimentos no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), como também do 

aumento dos investimentos para futuros projetos em 

rodovias, alcooldutos, ferrovias e portos que impactam 

significativamente a lucratividade do agronegócio. Quase 

10% de todos os projetos identificados no PAC ficaram 

prontos até 31 de dezembro de 2008.

METAS E ESTRATÉGIA

Acreditamos que as terras agrícolas brasileiras 

representam a melhor oportunidade de investimentos 

agrícolas no mundo, pois têm bons preços e são 

altamente produtivas. Além disso, o setor prospera sem 

subsídios e o país permite que os produtores maximizem 

seus lucros. Esperamos que a rentabilidade agrícola 

cresça com o resultado dos investimentos em melhora da 

infraestutura de transporte e estocagem. Agropecuária, e 

em especial terras agrícolas, é uma classe de ativos ainda 

com histórico de investimento e desenvolvimento recente 

e que, portanto, apresenta oportunidades de crescimento 

atraentes. Nossa estratégia de investimento no setor se dá 

em três partes:
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we believe will see meaningful profitability increases 

in the future as a result of land conversions and/or 

improving transportation infrastructure

2)  We plan to raise third-party capital in order to 

provide institutional investors with an opportunity to 

make large-scale investments with high returns in 

agricultural land, an opportunity that is unavailable 

elsewhere in the world

3)  We plan to continue transforming our land 

from pastureland to other uses. In 2009, we will 

convert another 3,000 hectares of pastureland to 

sugarcane plantations in the state of São Paulo and 

2,000 hectares to soybeans in Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, and São Paulo. We will also plant 

2,000 hectares of rice in Mato Grosso and Mato 

Grosso do Sul

1)  Planejamos continuar adquirindo terras em áreas 

com potencial significativo de lucratividade no futuro, 

resultado de conversão das terras e/ou melhorias na 

infraestrutura de transporte no país

2)  Planejamos levantar capital de terceiros para oferecer 

a investidores institucionais uma oportunidade de 

investimento de larga escala e elevados retornos em 

terras agrícolas, oportunidade que não está disponível 

em nenhuma outra parte do mundo

3)  Planejamos continuar transformando nossa terra 

de pastagem para outros usos. Em 2009 iremos 

converter mais 3.000 hectares de pastagem para 

plantações de cana-de-açúcar no estado de São 

Paulo e 2.000 hectares para plantações de soja no 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 

Além disso, planejamos plantar 2.000 hectares de 

arroz no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Portfolio (as at December 31, 2008) / Portfólio (em 31 de dezembro de 2008)

Area (ha) / 
Área (ha)

Bartira Mosquito Formosa Pirapitinga
San

Diego
San

Jorge
San

Jose I
San 

Jose II
San 

Martin
San 

Francisco
San

Antonio
TOTAL

Total Area (ha) /
Área Total (ha)

 14,321  13,089  6,798  16,600  11,925  5,292  12,777  7,230  30,000  12,920  17,870  148,822 

Legal and 
Environmental 
Reserve/
Reserva 
Ambiental e 
Legal 

 3,303  3,568  1,696  4,318  2,620  1,164  3,194  1,880  16,200  3,101  3,758  44,803 

Rubber / 
Borracha

 487  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    487 

Actively  
managed (ha) /
Gestão  
direta (ha)

 10,531  9,521  5,101  12,282  9,305  4,128  9,583  5,350  13,800  9,819  14,112  103,532 

Cattle / Gado  3,727  2,447  4,192  8,669  7,825  4,128  9,583  5,350  13,800  9,819  6,581  76,121 

Sugarcane / 
Cana-de-açúcar

 6,666  6,673  204  2,177  -    -    -    -    -    -    -    15,720 

Grains / Grãos  -    401  -    -    -    -    -    -    -    -    7,000  7,400 

Pineapple and 
Other / 
Abacaxi e 
Outros

 139  -    705  428  -    -    -    -    -    -    -    1,272 

Potential usable 
hectares / 
Hectares com 
potencial de uso

 -    -    -    1,008  1,480  -    -    -    -    -    531  3,019 

TOTAL  10,531  9,521  5,101  12,282  9,305  4,128  9,583  5,350  13,800  9,819  14,112  103,532
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Description / Descrição Area (ha) / Área (ha) %

Pine and Eucalyptus | Pinus e Eucalipto 28,801 42%

Legal Reserves and Permanent Preservation Areas | 
Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente

28,777 41%

Other Uses | Outros Usos 11,775 17%

TOTAL | TOTAL 69,353 100%

OVERVIEW

Brookfield Brazil has owned and managed pine and 

eucalyptus timberlands for the past 35 years, having 

acquired its first pine forest in 1974. Today, the 

company manages approximately 70,000 hectares of 

high quality timberland, consisting of 28,800 hectares 

of pine and eucalyptus plantations and over 28,700 

hectares of environmentally-protected reserves. Our 

mix of productive forestlands and reserves/preservation 

areas remains consistent with sustainable forest 

management practices in Brazil.

Our plantations are located across 21 municipalities 

in the states of Minas Gerais (eucalyptus), Paraná and 

Santa Catarina (pine and eucalyptus), supported by 

approximately 330 employees. 

  

Timberlands
Florestas

OVERVIEW

A Brookfield Brasil detém e gerencia florestas de pinus e 

eucalipto há 35 anos, tendo adquirido as primeiras terras 

para plantio de pinus em 1974. Hoje, a empresa gerencia 

cerca de 70.000 hectares de florestas de alto padrão, 

compostos por 28.800 hectares de plantações de pinus 

e eucalipto e mais de 28.700 hectares de florestas em 

reservas ambientais. Nosso conjunto de terras e reservas 

legais/de proteção ambiental é consistente com as 

práticas brasileiras de gestão florestal sustentável.

Nossas plantações estão distribuídas em 21 municípios 

nos estados de Minas Gerais (eucalipto), Paraná e 

Santa Catarina (pinus e eucalipto), e contamos com 

aproximadamente 330 colaboradores. 

  



2008 PERFORMANCE

2008 remained a positive year for Brookfield Brazil’s 

timber group, despite the slower pace of the industry. 

Total sales volume of pine and eucalyptus logs reached 

575,000 m3 in 2008, a 9% increase over the prior year, 

while gross sales of R$37.1 million were up 3%. Given 

the uncertain economic environment that unfolded in 

the second half of 2008, we re-focused our customer 

emphasis on lower risk markets. The exposure to those 

segments that depended heavily on exports, such as 

furniture and sawn wood were intentionally reduced to 

focus on those segments less affected by the crisis such 

as civil construction, packaging and wood panels. Civil 

construction has continued to benefit from the Brazilian 

government’s new credit and funding lines which began 

in 2008 and seek to reduce the Brazilian housing deficit 

estimated at over seven million houses. We continue to 

target markets offering the best opportunities for long-

term margin growth.

DESEMPENHO EM 2008 

O ano de 2008 foi positivo para o grupo de investimentos 

florestais da Brookfield Brasil, mesmo com o crescimento 

reduzido da indústria no ano. O volume total de venda 

de toras de pinus e eucalipto da empresa atingiu 

575.000 m3 em 2008, 9% maior do que o ano anterior, 

enquanto as vendas brutas totalizaram R$ 37,1 milhões, 

representando um crescimento de 3% sobre 2007. 

Como resposta ao cenário de incertezas apresentado 

no segundo semestre de 2008, redefinimos nosso foco 

comercial, dando mais ênfase aos mercados de baixo 

risco – como construção civil, embalagens e painéis – 

reduzindo nossa exposição aos segmentos dependentes 

de exportações como a indústria moveleira e serrarias. 

A construção civil continuou se beneficiando das novas 

linhas de crédito e programas de financiamento para 

casa própria implantados pelo governo em 2008, que 

procuram reduzir o déficit habitacional estimado em mais 

de sete milhões de moradias. Continuamos focando 

nesses mercados que oferecem melhores oportunidades 

de crescimento de margem no longo prazo.
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  Timberland assets under management in 2008: R$197 million

 35 years operating in the Brazilian timberland industry

 Focus on pine and eucalyptus plantations

  69,353 hectares of total forest land and 28,801 hectares of 

planted timber

  Sales volume of pine and eucalyptus logs: 575,000 m3 a 9% 

increase over 2007

 Net operating revenue in 2008: R$32.8 million

 Ativos florestais sob gestão em 2008: R$ 197 milhões

 35 anos operando no setor florestal brasileiro

 Foco em plantações de pinus e eucalipto

 69.353 hectares de terras e 28.801 hectares de florestas plantadas

  Volume de vendas de toras de pinus e eucalipto: 575.000 m3, 

9% superior a 2007

 Receita operacional líquida em 2008: R$ 32,8 milhões
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We planted nearly 600 hectares of timber in line with our 

planting target for the year despite flooding due to heavy 

rains in the Southern region in November. Flooding 

resulted in many planting projects being delayed to the 

last months of the year.

During 2008, our timber group prepared for another 

Forestry Certification across Brookfield Brazil’s forestry 

region of influence in Paraná, Minas Gerais and 

Santa Catarina. During this process, we monitored 

our environmental activities and their effects, hence 

increasing employee and community awareness of 

environmental issues. Final auditing was conducted in 

December 2008 and we are scheduled to be certified by 

first quarter of 2010.

Also during 2008, Brookfield Brazil’s timber operations 

participated in developing a line of ecological furniture 

called Ecomóvel. Created in collaboration with furniture 

producers from the São Bento do Sul and Rio Negrinho 

regions of Santa Catarina, the Ecomóvel line targets 

traditional exporters for the American and European 

markets, aiming to infuse the “ecologically correct 

furniture” concept into the Brazilian market. 

Plantamos cerca de 600 hectares de florestas, 

atingindo nossa meta para o ano, apesar dos 

alagamentos provenientes do excesso de chuva na 

região Sul do país, o que adiou nossos projetos de 

plantação para os últimos meses do ano. 

Durante 2008, nosso grupo florestal foi preparado 

para uma certificação florestal adicional nas regiões 

de nossa influência no Paraná, Minas Gerais e Santa 

Catarina. Durante esse processo, monitoramos nossas 

atividades ambientais e seus efeitos, o que permitiu 

a sensibilização dos funcionários e das comunidades 

para os assuntos ambientais. A auditoria final foi 

conduzida em dezembro de 2008 e esperamos obter a 

certificação até o primeiro trimestre de 2010.

A plataforma florestal da Brookfield Brasil participou 

do desenvolvimento de uma linha ecológica de móveis 

chamada Ecomóvel. Desenvolvida em conjunto com 

produtores de móveis da região de São Bento do 

Sul e Rio Negrinho, em Santa Catarina, a Ecomóvel 

foca na exportação de móveis para os tradicionais 

mercados americano e europeu, também com o intuito 

de difundir no mercado brasileiro o conceito de móvel 

ecologicamente correto e de qualidade comprovada 

em mercados altamente exigentes.
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The Brookfield Brazil Timber Fund (BBTF) successfully 

closed on June 25, 2008 with aggregate commitments 

of US$280 million. A four-year investment period is in 

place and expires on December 28, 2011. While the 

current focus of the fund is to complete the acquisitions 

of both our Santa Catarina assets and the eucalyptus 

assets in Minas Gerais, our timber team continues to 

review several attractive opportunities to grow its assets 

under management, with a particular focus on greenfield 

eucalyptus plantations.

 

COMPETITIVE ADVANTAGES

Brookfield Brazil’s timberlands are attractively located in 

regions that consume and convert the majority of wood 

products in Brazil. Our eucalyptus timberlands in Minas 

Gerais are strategically located close to major consumer 

markets, including the pig iron/steel and pulp & paper 

industries, providing the company with an excellent 

platform for future growth in the region. 

We use genetically improved seeds and modern nursery 

production and forestry management techniques to 

ensure our plantations are very well adapted to each 

region’s climate and soil conditions. Moreover, we 

use state-of-the-art sustainable forest management 

techniques as a means of boosting production without 

increasing the physical area planted.

As a non-integrated timberlands owner and operator, 

Brookfield Brazil’s timber operations are advantageously 

positioned with the flexibility to sell to a wide variety of 

end-use markets including civil construction, packaging, 

ceramics, furniture, metallurgy and biomass. 

      

Em 25 de junho de 2008, concluímos o fechamento 

do Brookfield Brazil Timber Fund (BBTF) com capital 

comprometido de US$ 280 milhões. O período de 

investimento é de quatro anos e expira em 28 de 

dezembro de 2011. Enquanto o foco atual do fundo 

é completar aquisições de nossas florestas em Santa 

Catarina e Minas Gerais, nossa equipe florestal 

continua analisando oportunidades de crescimento 

dos nossos ativos sob gestão com foco principal em 

projetos greenfield de plantação de eucalipto.

VANTAGENS COMPETITIVAS 

As florestas da Brookfield Brasil estão localizadas nas 

regiões que mais consomem e convertem madeira 

no Brasil. Nossas plantações de eucalipto em Minas 

Gerais estão estrategicamente localizadas ao redor 

dos maiores mercados consumidores, incluindo 

produtores de ferro gusa e indústria de papel e 

celulose, propiciando uma excelente plataforma para 

crescimento futuro da empresa na região. 

Trabalhamos com técnicas de melhoramento genético de 

sementes e mudas em conjunto com técnicas modernas 

de tratamento da floresta e do solo para assegurar que 

nossas plantações estejam bem adaptadas ao clima 

e solo de suas respectivas regiões. Usamos técnicas 

sustentáveis de gestão de florestas para aumentar a 

produção sem aumentar a área plantada. 

Como proprietários e operadores de florestas não 

integrados a uma indústria específica, as operações da 

Brookfield Brasil estão estrategicamente posicionadas 

para vender madeira a uma variada gama de mercados 

incluindo construção civil, embalagens, cerâmica, 

móveis, metalurgia e biomassa. 
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MARKET OVERVIEW

During the last quarter of 2008, major Brazilian pulp 

producers were impacted by restrictive credit markets 

and significant currency losses while eucalyptus 

pulp prices came under severe pressure from falling 

consumption and high global inventories. As a result, 

several large pulp expansion projects have been 

temporarily halted. Similarly, expansion projects across 

much of the wood panel industry have also been 

slowed. Global economic conditions have affected 

pig iron producers in Brazil and consequently the 

eucalyptus charcoal market, which is a key input in the 

pig iron industry. Producers across the pulp, steel and 

panel sectors remain determined to resume capacity 

expansion projects as market conditions improve. 

Timber demand and pricing across all market 

segments is expected to remain soft throughout 

2009, with timber producers moving to stabilize 

pricing and preserve value by reducing harvest levels 

– a response already evident in the market. Given the 

low cost production and the producers’ efficiency 

in Brazil, we expect the Brazilian forestry sector to 

be one of the first to experience recovery as global 

economic conditions improve.

       

PANORAMA DO MERCADO

Durante o último trimestre de 2008, diversos 

produtores brasileiros de celulose foram impactados 

por restrições no mercado de crédito, perdas em 

investimentos cambiais, preços de celulose em 

queda e estoques elevados. Como resultado, vários 

projetos de expansão na área de celulose foram 

interrompidos temporariamente. Na mesma linha, 

projetos de expansão em grande parte da indústria de 

painéis também sofreram adiamento. As condições 

da economia global afetaram os produtores de ferro 

gusa no Brasil, impactando a demanda de carvão 

de eucalipto, insumo chave para essa indústria. 

Produtores das indústrias de celulose, ferro e painéis 

continuam determinados a retomar seus projetos de 

expansão de capacidade quando as condições de 

mercado melhorarem. 

A demanda e os preços da madeira em todos os 

segmentos do mercado devem se manter baixos em 

2009, com os produtores de madeira se mobilizando 

para estabilizar os preços e preservar o valor da 

commodity, reduzindo o volume da colheita – 

tendência já evidente no mercado. Dado o baixo custo 

de produção e a eficiência dos produtores no Brasil, 

esperamos que o setor florestal brasileiro seja um dos 

primeiros a se recuperar quando as condições  

globais melhorarem. 

  



GOALS AND STRATEGY

During 2009, we will continue to pursue growth 

opportunities in greenfield eucalyptus plantations 

and tuck-in investment opportunities in the pine 

segment. In addition, reflecting the current challenging 

operating environment, much of 2009 will be spent on 

pursuing productivity improvement and cost reduction 

opportunities in all areas of our timberland business, 

while continuing to focus on an optimal customer mix, 

including growth of strategic customer relationships. 

We will also continue our efforts to improve timber 

yields via genetic enhancement and best practices in 

silviculture management. 

Brazilian timber plantations are well-placed to compete 

in the global timber industry. Clonal forestry and rapid 

species adaptability are aiding foresters in Brazil to 

accelerate the forest sector’s competitiveness. Both 

pine and eucalyptus forests have some of the highest 

tree growth rates in the world, making Brazil one of the 

key target regions for future expansions in the pulp and 

paper, steel and converted wood products industries. 

We continue to believe the Brazilian timber sector offers 

excellent opportunities for attractive long term returns.

METAS E ESTRATÉGIA

Em 2009, continuaremos buscando novas 

oportunidades de aquisições de projetos para 

plantação de eucalipto e aquisições de empresas 

florestais no segmento de pinus. Refletindo a situação 

desafiadora do ambiente operacional, em 2009 

dedicaremos esforços para melhoria da produtividade 

e busca por oportunidades de redução de custo em 

todas as áreas do nosso negócio florestal, além de 

continuar focando na obtenção de um equilíbrio ideal 

de consumidores em diversos mercados, incluindo 

crescimento estratégico da base de clientes. Também 

continuaremos nossos esforços para aumentar a 

produtividade da madeira, via melhoramento genético 

e melhores práticas no manejo da silvicultura.

As plantações brasileiras estão bem posicionadas para 

competir no mercado global de madeira. A clonagem 

florestal e a adaptação rápida das espécies permitem 

excelente competitividade dos silvicultores brasileiros. 

Tanto pinus quanto eucalipto têm alguns dos maiores 

índices de crescimento no mundo, fazendo o Brasil 

um dos países-chave para expansão das indústrias 

de papel e celulose, metais e produtos convertidos 

da madeira. Continuamos acreditando que o setor 

florestal brasileiro oferece excelentes oportunidades 

para retornos atraentes no longo prazo.
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OVERVIEW

Brookfield operates its advisory and financial services 

in Brazil through GFB, which was created in 1983 

and holds licenses for a wide range of activities in 

the local markets. 

Having approximately R$1.1 billion of assets under 

management and 120 professionals, GFB offers clients 

the following products and services:

  Asset Management: manages hedge funds, fixed 

income products, private equity funds, investment 

clubs and real estate funds (REITS)

  Corporate Finance: provides tailor-made solutions 

to its clients through a variety of treasury services 

and lending

Finance and Advisory Services
Serviços Financeiros

OVERVIEW

No Brasil, a Brookfield opera serviços financeiros por 

meio do GFB, criado em 1983 e que detém licenças 

para operar uma ampla gama de atividades. 

Com aproximadamente R$ 1,1 bilhão de ativos sob 

gestão e 120 profissionais, o GFB oferece os seguintes 

serviços aos seus clientes:

 

  Asset Management: administração de hedge funds, 

produtos de renda fixa, fundos de private equity, 

clubes de investimento e fundos imobiliários

  Corporate Finance: oferece soluções customizadas 

aos seus clientes por meio de diversos produtos de 

tesouraria e crédito bancário
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  Sales and Brokerage: provides services in equities 

and futures at the BM&FBovespa stock market and 

macroeconomic and equity research for domestic 

and international investors. Our research unit was 

ranked third by best performance of investment 

suggestions by Agência Estado, a highly regarded 

source in Brazil

  Advisory Services: focused on mergers and 

acquisitions, capital markets, debt and equity 

restructuring

2008 PERFORMANCE

GFB posted a combined net income of R$68.9 million 

in 2008 due to a conservative risk strategy, outstanding 

performance of its managed funds (some of them 

ranked best in the country by total return in 2008), 

diversified revenues from different services and long-

term relationships with clients.

  Vendas e Serviços de Corretagem: executa 

operações com ações e futuros na BM&FBovespa 

e oferece pesquisa macroeconômica e de ações 

para investidores domésticos e internacionais. 

Nossa unidade de Research foi selecionada a 

terceira melhor em desempenho dos investimentos 

sugeridos pela Agência Estado

  Serviços de Consultoria: focada em fusões e 

aquisições, mercado de capitais, reestruturação de 

dívida e equity

DESEMPENHO EM 2008 

O GFB apresentou Lucro Líquido de R$ 68,9 milhões 

em 2008 devido à sua estratégia conservadora 

no portfólio corporativo, excelente desempenho 

dos fundos administrados (alguns listados entre 

os melhores do país por retorno total em 2008), 

receita variada com base em diversos serviços e em 

relacionamentos de longo prazo com seus clientes.

 Net Income of R$68.9 million

 Led debt issuances and syndicated loans in 

excess of R$400 million

 Advisory M&A services in excess of R$500 million

 Participated in six public equity offerings, in excess 

of R$9.4 billion

 Rating raised to AA-(bra) by FitchRatings

 Assets under management in 2008: R$1.1 billion

 Lucro Líquido de R$ 68,9 milhões

  Liderou emissões de mais de 

R$ 400 milhões em dívidas e  

operações sindicalizadas

  Serviços de consultoria em fusões e 

aquisições, totalizando mais de  

R$ 500 milhões

  Participação em seis ofertas públicas de 

ações, totalizando mais de R$ 9,4 bilhões

 Rating elevado a AA-(bra) pela FitchRatings

 Ativos sob gestão em 2008: R$ 1,1 bilhão
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As a financial advisor, GFB has concluded a number 

of successful transactions in mergers and acquisitions 

(R$500 million) and issues of debt instruments such as 

debentures (R$230 million), syndicated loans (R$20 

million) and CCB loans (R$150 million). The GFB has also 

participated in six public equity offerings which totaled in 

excess of R$9.4 billion.

GOALS AND STRATEGY

The main objective of our finance and advisory services 

platform is to increase assets under management by 

launching new products, increasing investments in 

technology and taking advantage of our successful 

track record and Brookfield’s long-term commitment to 

the country.

Como consultor financeiro, o GFB concluiu com êxito 

uma série de transações em fusões e aquisições 

(envolvendo um total de R$ 500 milhões), a emissão 

de instrumentos de dívida como debêntures (R$ 230 

milhões), empréstimos sindicalizados (R$ 20 milhões) e 

Cédulas de Crédito Bancário (R$ 150 milhões). O GFB 

também atuou em seis ofertas públicas de ações que 

alcançaram R$ 9,4 bilhões.

METAS E ESTRATÉGIA 

O principal objetivo do GFB para 2009 é aumentar os 

ativos sob gestão por meio do lançamento de novos 

produtos, do crescente investimento em tecnologia 

e se beneficiando do nosso histórico bem sucedido 

de atuação no Brasil, além do compromisso de longo 

prazo da Brookfield com o país.

Fund /  

Fundo

Category /   

Categoria

Return / 

Retorno
Benchmark

Return / Benchmark 

Retorno / Benchmark

Superior Hedge Fund/Macro 24.0% 12.4% 194%

Superior II Hedge Fund/Macro 25.2% 12.4% 204%

Superior Diferencial Hedge Fund/Macro 17.0% 12.4% 137%



Our insurance brokerage unit provides services to all of 

our operating platforms as well as to other companies 

in the market. Our specialization in a wide range of 

insurance categories required by our operations has 

allowed Brookfield Corretora de Seguros to offer advisory 

services to other companies that have similar demands.

Brookfield Corretora de Seguros’ operations grew 

25% in earnings over 2008 and we believe there is a 

promising market for expanding insurance operations 

in the country, which today represents only a small 

percentage of GDP when compared to countries with  

a similar profile to Brazil.

Nossa unidade de corretagem de seguros oferece seus 

serviços a todas as nossas plataformas operacionais, 

bem como a empresas do mercado. A especialização em 

diversas categorias de seguros requeridos pelas nossas 

empresas possibilitou a oferta de assessoria a outros 

grupos empresarias que têm demandas similares.

As operações da Brookfield Corretora de Seguros 

cresceram 25% em receita em 2008 e acreditamos existir 

um mercado promissor para a expansão da atividade 

de seguros no país, já que este setor ainda representa 

parcela pequena do PIB quando comparado a outros 

países de porte semelhante ao do Brasil.

Insurance Brokerage 
Corretora de Seguros

More than 20 years  

of experience in  

managing asset  

risks for its clients.

Mais de 20 anos de 

experiência na proteção  

de riscos dos  

negócios e patrimônio  

de seus clientes.
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As a leading asset manager and a solid player in Brazil for over 100 years, Brookfield has made a 

commitment to add value through its operations in the long-term. Management is committed to the 

principle that business decisions will consider social and environmental issues, including the long-term 

sustainability of the local communities where we operate.  

Como gestora de ativos global e presença no mercado brasileiro há mais de 100 anos, a Brookfield 

tem o compromisso de acrescentar valor por meio de suas operações no longo prazo. Os gestores se 

comprometem com o princípio de que decisões de negócios considerarão questões sociais e ambientais, 

inclusive o bem-estar contínuo das comunidades onde operamos. 



Sustainable 
Development 
Desenvolvimento 
Sustentável

San Martin Ranch, 

Mato Grosso

Fazenda San Martin, 

Mato Grosso
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Sustainable Development
Desenvolvimento Sustentável 

INVESTING FOR OVER A CENTURY IN 

BRAZIL’S FUTURE

As a leading asset manager and a solid player in the Brazilian 

market for over 100 years, Brookfield Brazil is committed to 

generating long-term value. Our management team is also 

committed to the social and environmental issues of the 

communities where we operate, and takes heed to current 

and future environmental, safety, health and economic issues 

when making business decisions.

We adopt responsible business practices and educational 

initiatives that give priority to sustainable development, 

and aim to find a fine balance between the economy, the 

environment and people’s quality of life in Brazil.

Brookfield Brazil’s history of minimizing the impact of 

economic development on the environment was established 

long before social responsibility became a popular issue. 

Through our residential and shopping center units, we 

seek to make significant contributions to the communities 

within our reach, including urban improvement initiatives – 

street, school, public use area refurbishments and reform, 

INVESTINDO HÁ MAIS DE UM SÉCULO NO 

FUTURO DO BRASIL

Com sua liderança na gestão de ativos e sólida 

atuação no mercado há mais de 100 anos, a Brookfield 

Brasil tem compromisso com a geração de valor no 

longo prazo. Nossos gestores são comprometidos 

com o princípio de que as decisões de negócio 

devem respeitar questões sociais e ambientais das 

comunidades onde atuamos, levando em consideração 

aspectos atuais e futuros nas áreas ambientais, de 

segurança, de saúde e econômica.

Adotamos práticas responsáveis de negócios e 

iniciativas educacionais que priorizam o desenvolvimento 

sustentável e objetivam o equilíbrio entre economia, 

meio ambiente e qualidade de vida no Brasil.

A história da Brookfield Brasil de redução do impacto 

provocado no meio ambiente pelo crescimento econômico 

foi estabelecida muito antes da responsabilidade social 

ser imperativa. Por meio de nossas unidades imobiliárias, 

procuramos realizar contribuições significativas para as 

comunidades nas quais implementamos projetos, incluindo 



revitalization of forests, among others. Our timberlands and 

agriculture businesses currently preserve and protect natural 

forests, legal reserves and permanent preservation areas 

totaling 75,000 hectares.

Our companies and employees help a wide variety of 

nonprofit organizations through leadership, volunteer 

activities and financial contributions. In 2008, we sponsored 

and/or developed nearly 70 different projects, reaching 

over 110,000 citizens. Below are some projects that are 

representative of our contributions in 2008:

PROGRAM HIGHLIGHTS – 2008

The Tamboré Institute: The Tamboré Institute is 

a non-governmental organization that operates in 

Barueri and Santana de Parnaíba, in the state of São 

Paulo. The Institute promotes social and environmental 

initiatives and is responsible for the Tamboré Biological 

Preservation Program which preserves over 3.5 million 

m2 of native forestland. Brookfield Incorporações, one of 

the sponsors of this Institute, was involved in a number 

of social initiatives such as the Lixo da Gente Program 

(selective recycling in Santana de Parnaíba), the Escola 

Amiga da Terra Program (environmental education 

at municipal schools) and the Socially Responsible 

Consumption Campaign.

iniciativas de melhoria urbana – como a renovação 

e restauração de ruas, escolas e áreas públicas, e a 

revitalização de florestas, entre outras. Nossos negócios 

florestais e agropecuários preservam e protegem 

florestas nativas, reservas legais e áreas de preservação 

permanente, totalizando 75.000 hectares.

Junto a nossas subsidiárias e colaboradores, damos 

apoio a uma grande variedade de organizações sem 

fins lucrativos por meio de liderança, atividade voluntária 

e contribuições financeiras. Em 2008, patrocinamos 

e/ou desenvolvemos quase 70 projetos diferentes, 

beneficiando mais de 110.000 cidadãos. A seguir, 

destacamos alguns projetos que representam nossa 

contribuição realizada em 2008:

DESTAQUES EM 2008

Instituto Tamboré: O Instituto Tamboré é uma organização 

não governamental presente na região de Barueri e 

Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. O Instituto 

atua com iniciativas socioambientais e é responsável pelo 

Programa de Preservação da Reserva Biológica Tamboré, 

que protege uma área de mata nativa com mais de 3,5 

milhões m2. O apoio da Brookfield Incorporações como 

uma das mantenedoras do Instituto envolveu diversas 

iniciativas, como o Programa Lixo da Gente (coleta seletiva 

em Santana de Parnaíba), o Programa Escola Amiga da 

Terra (educação ambiental em escolas municipais) e a 

Campanha de Consumo Consciente. 
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The Pineapple Project: Carried out by Brookfield 

Brazil’s agriculture operations since 2002, the project 

occupies 450 hectares in various municipalities in 

the state of Minas Gerais and helps families who 

have become pineapple entrepreneurs in their own 

right, through subsidized land leases. The project is 

developed in partnership with the local government of 

Canápolis, Embrapa and Banco do Brasil. We believe 

that this is an important initiative because rather than 

simply giving charity, the company is enabling the 

community to become self-sufficient.

Waste Recovery Plant: Brookfield Energia Renovável 

invested in a waste recovery plant in Abre Campo, state 

of Minas Gerais, which reduces environmental impacts 

by recycling otherwise non-degradable and polluting 

material and supports the advancement of families that 

earn their living by collecting waste.

Seeds of Good: Mogi Shopping Mall, in the city of 

Mogi das Cruzes, in São Paulo, has been involved in 

important social initiatives since 2004, beginning with the 

volunteer work of mall employees. Today, the Charitable 

Association Semente do Bem has its own space to offer 

handicraft and pedagogy workshops, administered by 

volunteers. It also sponsors bazaars and Christmas 

charity drives. Over 1,500 citizens have benefited from 

the Association since its foundation.

Projeto Abacaxi: Realizado pela operação 

agropecuária da Brookfield Brasil desde 2002, o 

projeto ocupa 450 hectares em vários municípios 

de Minas Gerais e beneficia famílias que se 

tornaram produtoras independentes de abacaxi por 

meio do arrendamento de terras subsidiadas. O 

projeto é desenvolvido em parceria com a prefeitura 

de Canápolis, Embrapa e Banco do Brasil. 

Acreditamos que essa é uma importante iniciativa 

porque, mais do que simplesmente fazer doações, 

a empresa está capacitando a comunidade para se 

tornar autossuficiente.

Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos: 

A Brookfield Energia Renovável investiu em uma usina 

de triagem e compostagem de resíduos no município 

de Abre Campo, em Minas Gerais. A usina promove 

melhorias no meio ambiente ao reciclar materiais 

não degradáveis e poluentes, além de apoiar o 

desenvolvimento de famílias envolvidas na coleta.

Semente do Bem: Desde 2004, o Mogi Shopping, 

na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, tem 

se envolvido em importantes iniciativas sociais, que 

começaram com o trabalho voluntário de alguns 

funcionários do shopping. Desse esforço nasceu 

a Associação Beneficente Semente do Bem, que 

atualmente tem seu próprio espaço para oferecer 

oficinas de trabalhos manuais e pedagógicas, 

administradas por voluntários. A Associação também 

patrocina bazares e atividades de caridade no Natal. 

Mais de 1.500 pessoas foram beneficiadas pela 

Associação desde a sua fundação.
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Environmental Week: Conducted by Brookfield Brazil’s 

timber operations, this project promotes community 

environmental awareness by disseminating appropriate 

tree planting and harvesting techniques, identifying 

the region’s environmental challenges, and supporting 

preservation of forestry through healthy land rotation 

practices. We have led the project since 2003 and more 

than 2,500 people benefited from this environmental 

awareness project in 2008.

In addition to the programs highlighted above, in 2008 

we sponsored the Brazilian Symphonic Orchestra, the 

Alma Project, and the Estrela Dalva program among 

other social and environmental projects that fit our 

business principles. 

Semana do Meio Ambiente: Conduzido pela 

operação florestal da Brookfield Brasil, este projeto 

promove consciência ambiental comunitária por meio da 

disseminação de técnicas apropriadas de plantio e colheita 

de árvores, da identificação dos problemas ambientais da 

região e do apoio à preservação pela prática da rotação de 

terras saudáveis. Realizamos a Semana do Meio Ambiente 

desde 2003 e mais de 2.500 pessoas se beneficiaram 

deste projeto de conscientização ambiental em 2008.

Além das iniciativas que destacamos acima, em 2008 

apoiamos a Orquestra Sinfônica Brasileira, o Projeto 

Alma e o Projeto Estrela Dalva, além de outros projetos 

socioambientais que seguem nossas diretrizes de negócio.

Eucaliptus, Minas Gerais 

Eucalipto, Minas Gerais
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CORPORATE GOVERNANCE

As a subsidiary of Brookfield Asset Management Inc., 

a publicly listed company on the Toronto, New York 

and Euronext Amsterdam stock exchanges, Brookfield 

Brazil abides by the corporate governance guidelines 

of its parent company. This includes full compliance 

with the requirements of the U.S. Sarbanes-Oxley Act 

of 2002 by all of the companies in the group. 

The corporate governance practices created by 

Brookfield are designed to maintain investor confidence 

in the way in which we do business, while working 

to maximize value for our shareholders. Brookfield’s 

Statement of Corporate Governance Practices is 

disclosed in full on its website, www.brookfield.com

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Como subsidiária integral da Brookfield Asset 

Management Inc., empresa listada nas bolsas 

de valores de Toronto, Nova York e na Euronext 

Amsterdam, a Brookfield Brasil segue as regras de 

governança corporativa de sua matriz, que inclui a 

aderência ao U.S. Sarbanes-Oxley Act de 2002.

As práticas de governança corporativa criadas pela 

Brookfield foram desenhadas para manter a confiança 

dos investidores em nossa maneira de fazer negócios, 

enquanto trabalhamos para maximizar o retorno de 

investimento aos nossos acionistas. A declaração de 

Práticas de Governança Corporativa está disponível no 

website www.brookfield.com

Corporate Responsibility
Responsabilidade Corporativa 



CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

It has always been the Corporation’s policy that all activities 

be conducted with the highest standards of honesty and 

integrity and in compliance with all legal requirements. 

Many years ago, Brookfield Brazil approved a code of 

business conduct and ethics for the directors, officers 

and employees of the Corporation and its wholly owned 

subsidiaries. The Code formally sets out standards for 

behavior and practice and requires all directors, officers 

and employees to indicate in writing their familiarity with the 

Code and their agreement to comply with it. 

HUMAN RESOURCES

Brookfield Brazil has 4,700 employees, operating in 

property, renewable power, agriculture, timberland, 

insurance brokerage and finance and advisory services. 

Of these, 40 are investment professionals involved in 

various stages of the capital allocation process.

Brookfield Brazil’s subsidiaries also run trainee programs 

that foster creativity, technical qualification and talent 

development for the organization. In addition, they 

have a program targeted at identifying internal talents 

for growth.

The Corporation believes that team motivation and 

commitment are key factors for success and long-term 

sustainable growth.

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA PROFISSIONAL

É política da empresa que todas as suas atividades sejam 

conduzidas dentro dos mais altos padrões de honestidade 

e integridade e de acordo com as exigências legais.

Há muitos anos a Brookfield Brasil adotou um código de 

conduta ética profissional direcionado aos conselheiros, 

diretores e funcionários da empresa e de suas subsidiárias 

integrais. O código formaliza regras de comportamento e 

práticas, e requer que todos os conselheiros, diretores e 

funcionários indiquem por escrito sua familiaridade com o 

código e aceitação em segui-lo.

RECURSOS HUMANOS

A Brookfield Brasil conta com 4.700 colaboradores 

operando nos setores imobiliário, de energia renovável, 

agropecuário, florestal, de corretagem de seguros e 

serviços financeiros, sendo que 40 são profissionais de 

investimento envolvidos em várias etapas do processo 

de alocação de recursos.

As subsidiárias da Brookfield Brasil também oferecem 

programas de trainee que fomentam a criatividade, a 

qualificação técnica e o desenvolvimento de talentos, 

além do foco na identificação de profissionais para 

crescimento na empresa.

A empresa acredita que a motivação e o 

comprometimento da sua equipe são fatores 

fundamentais para o sucesso e o crescimento 

sustentável de seus negócios no longo prazo.
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PART 1 – INTRODUCTION

The information in this Management’s Discussion and Analysis of Financial Results (“MD&A”) should be read in 

conjunction with our consolidated financial statements, which are included on pages 94 through 104 of this report. 

BUSINESS OVERVIEW

Brookfield Brazil is a private equity asset manager* in Brazil, with a primary focus on real estate, renewable power 

generation and infrastructure assets. We have established leading operating platforms in these sectors and through 

them we own and manage a broad portfolio of high quality assets that generate long-term cash flows and opportunities 

for value creation for our company and our clients whose capital we manage.   

BASIS OF PRESENTATION

We have organized the MD&A into different operating segments, just as we operate our business, namely into real 

estate development, retail real estate, renewable power, agriculture, timberlands, and finance and advisory services 

operating platforms.

We use earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (“EBITDA”) as the key measure of our financial 

performance. EBITDA does not have a prescribed meaning under generally accepted accounting principles (“GAAP”) and 

differs from net income. EBITDA represents net income prior to the following items: depreciation and amortization, income 

tax expense, interest revenue (expenses) and certain non-cash items that we are required to record under GAAP to reflect 

the change in value of certain contractual arrangements, however we are not permitted to revalue the corresponding 

assets or revenues to which these contracts pertain. We provide this measure to investors as a measurement tool which 

we believe assists in analyzing the performance of the company, in addition to other traditional measures. We recognize the 

importance of net income as a GAAP measure and provide a full reconciliation between these measures.

We provide reconciliations between the MD&A and our consolidated financial statements in the tables on pages 88 

through 90 and accompanying discussion. We specifically reconcile between EBITDA and net income on page 80.

Assets under management include assets managed by us on behalf of our institutional clients, as well as our own 

assets. We invest capital alongside clients in most of our funds and we continue to own a number of assets that were 

acquired prior to the asset management operations and are therefore not part of any fund. Assets under management 

include the assets reflected in our consolidated financial statements and, as a result, are based on book values which 

may differ materially from current market values, particularly in the case of long-life assets that we have owned for 

many years. Our calculation of assets under management may differ from that employed by other asset managers 

and, as a result, this measure may not be comparable to similar measures presented by other asset managers.

Unless the context indicates otherwise, references in this MD&A to the “Corporation” refer to Brookfield Brazil, 

and references to “Brookfield” or “the company” refer to the Corporation and its direct and indirect subsidiaries 

and consolidated entities. All financial data included in this Annual Report has been prepared in accordance with 

accounting practices adopted in Brazil (“BRGAAP”) and specified non-GAAP measures unless otherwise noted. All 

figures are presented in Brazilian Reais, unless otherwise noted.

Sergio L. Campos     Nilton L. F. Oliveira

Chief Financial Officer    Corporate Controller

*  Brookfield Brazil’s third party asset management is conducted by Brookfield Brazil Asset Management Investimentos Ltda., a 
wholly owned subsidiary of Brookfield Brazil.
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PARTE 1 – INTRODUÇÃO 

As informações contidas neste Relatório da Administração e Análise de Resultados Financeiros (“MD&A”) devem ser lidas 

juntamente com os nossos demonstrativos financeiros consolidados, que se encontram da página 95 até 105 deste relatório.

VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS 

A Brookfield Brasil é uma administradora de recursos do tipo private equity* no Brasil, com principal foco no setor imobiliário, 

de geração de energia renovável e em ativos de infraestrutura. Estabelecemos plataformas operacionais líderes nestes 

setores e, por meio delas, controlamos e gerimos uma ampla carteira de ativos de alta qualidade que geram fluxos de 

caixa de longo prazo, trazendo oportunidades para a criação de valor para nossa empresa e nossos clientes.   

BASE DA APRESENTAÇÃO 

Estruturamos o MD&A em diferentes segmentos operacionais, assim como gerimos nossos negócios: incorporação 

imobiliária, shopping centers, energia renovável, agropecuária, florestas e serviços financeiros.

Adotamos o lucro antes de juros (ativos e passivos), impostos, depreciação e amortização (“EBITDA”) como o principal 

instrumento de medida do nosso desempenho. O EBITDA não possui um significado específico dentro dos princípios 

de contabilidade geralmente aceitos (“GAAP”) e difere da receita líquida. Disponibilizamos esse indicador como 

um instrumento de medida que acreditamos ser útil à análise do desempenho da empresa, em complementação 

a outras medidas tradicionais. Reconhecemos a importância do Lucro Líquido enquanto uma medida “GAAP” e 

apresentamos total consistência entre essas medidas. 

Fornecemos conciliações entre o MD&A e os nossos demonstrativos financeiros consolidados nas tabelas das 

páginas 89 até 91 e nas notas que as acompanham. Fazemos a conciliação específica entre as rubricas EBITDA e 

Lucro Líquido na página 81.

Os recursos sob gestão incluem os recursos geridos por nós por conta de nossos clientes institucionais, além de nossos 

próprios recursos. Investimos capital juntamente com nossos clientes na maioria de nossos fundos e continuamos 

proprietários de uma série de ativos que foram adquiridos antes das operações de gestão de recursos, não fazendo portanto 

parte de qualquer fundo. Os recursos sob gestão incluem os ativos que se refletem nos nossos demonstrativos financeiros 

consolidados e, como resultado, se baseiam em valores patrimoniais que podem ser substancialmente diferentes dos 

atuais valores de mercado, especialmente no caso de ativos que detemos há muitos anos. Nossos cálculos de recursos 

sob gestão podem ser diferentes daqueles empregados por outros administradores de recursos e, consequentemente, 

essa medida pode não ser comparável às medidas semelhantes apresentadas por outros administradores de recursos.

 

Salvo quando indicado de outra forma pelo contexto, as referências neste MD&A à “Companhia” se referem à 

Brookfield Brasil, e as referências à “Brookfield” ou à “empresa” se referem à Companhia e suas subsidiárias diretas e 

indiretas e entidades consolidadas. Todos os dados financeiros incluídos neste Relatório Anual foram preparados de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”) e medidas “não GAAP” especificadas, a menos 

que indicado em contrário. Todas as cifras estão apresentadas em Reais, a menos que indicado o contrário.

Sergio L. Campos     Nilton L. F. Oliveira

Diretor Financeiro       Controller 

*   A gestão de recursos de terceiros da Brookfield Brasil é realizada pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos 
Ltda., uma subsidiária integral da Brookfield Brasil.
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PART 2 – PERFORMANCE REVIEW

SUMMARY

Brookfield Brazil achieved excellent performance during 2008 and undertook a number of initiatives to protect the 

long-term value of our existing businesses despite the difficult economic environment that ensued in the second half 

of the year. Our financial results reflect the strong performance of our two largest business units: renewable power 

and real estate development.

Our conservative approach to business enables us to best execute our business strategy. We maintain substantial financial 

liquidity and finance our operations primarily at the asset level on a long-term, non-recourse basis. Flexibility inherent in our 

asset base and our continued access to capital enabled us to further enhance our liquidity position in 2008.

EBITDA

EBITDA, excluding the impact of realization gains, was R$502.0 million in 2008 as compared to R$402.9 million in 2007, 

representing an increase of 25%. We achieved a 20% average cash flow return on equity over the past two years.

For the years ended December 31 (million) 2008 2007

  

     EBITDA  R$494.9  R$757.7 

Prior to realization gains (loss)               502.0           402.9 

The increase in EBITDA generated prior to realization gains is the result of income associated with the acquisition of 

additional assets, expansion of existing assets and new projects in a wider range of regions in Brazil. This has resulted 

in increases in both assets and capital under management. 

Realization gains are gains or losses that arise from transactions involving long-term assets and liabilities, such as a 

disposition or change in ownership.   
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PARTE 2 – EXAME DE DESEMPENHO 

RESUMO

A Brookfield Brasil obteve excelente desempenho durante o ano de 2008 e realizou várias iniciativas para proteger 

o valor de longo prazo de nossos empreendimentos, apesar do difícil ambiente econômico que surgiu no segundo 

semestre. Nossos resultados financeiros refletem o forte desempenho das nossas duas maiores unidades de 

negócios: geração de energia renovável e incorporação imobiliária. 

Nosso enfoque conservador nos possibilitou executar a nossa estratégia de negócios. Mantemos um volume 

substancial de recursos líquidos e financiamos nossas operações primordialmente no nível operacional em bases 

non-recourse e de longo prazo. A flexibilidade inerente à nossa base de ativos e nosso contínuo acesso a capital nos 

permitiram melhorar ainda mais a nossa posição de liquidez em 2008. 

EBITDA

O EBITDA, excluindo o impacto de ganhos de desinvestimentos, foi de R$ 502,0 milhões em 2008, em comparação a 

R$ 402,9 milhões em 2007, o que representa um aumento de 25%. Alcançamos uma média de 20% de retorno sobre 

o patrimônio, em termos de fluxo de caixa, nos últimos dois anos.    

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro (milhões) 2008 2007

  

     EBITDA  R$ 494,9  R$ 757,7 

Antes de ganhos (perdas) de desinvestimentos               502,0           402,9 

O aumento no EBITDA gerado antes de ganhos de desinvestimentos resulta de receitas associadas a novos ativos 

adquiridos, expansão de ativos existentes e novos projetos em uma maior área geográfica no Brasil. Isso resultou em 

aumentos tanto em ativos como no montante de capital sob gestão.

Ganhos de desinvestimentos são ganhos ou perdas resultantes de desmobilizações de ativos e passivos de 

longo prazo.
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OPERATING RESULTS

The following table presents our operating results for the past two years:

For the years ended December 31 (million) 2008 2007

EBITDA  R$494.9  R$757.7 

Corporate allocation                         31.4                  (10.8)

 526.3 746.9

Less: Realization gains (loss)                             7.1                   (354.8) 

  R$533.4  R$392.1 

Our operating platforms contributed R$533.4 million of EBITDA prior to realization gains and unallocated income (costs), 

representing a 36% increase over 2007, due to continued growth and strong performance in a number of our operations. 

We discuss these results in greater detail in the Operating Platforms section beginning on page 66.

Realization gains were significantly higher in 2007, as we realized gains on the monetization of a number of our long-

term assets during that year. The timing of realization gains is difficult to predict, however they do reflect a portion of the 

underlying value of our operations and an important part of our long-term returns.
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RESULTADOS OPERACIONAIS

A tabela a seguir apresenta nosso resultado operacional nos dois últimos anos:

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro (milhões) 2008 2007

EBITDA  R$ 494,9  R$ 757,7 

Alocação no Corporate                         31,4                  (10,8)

 526,3 746,9

Ganhos (perdas) de desinvestimentos                             7,1                   (354,8) 

  R$ 533,4  R$ 392,1 

Nossas plataformas operacionais geraram um EBITDA de R$ 533,4 milhões antes dos ganhos de desinvestimentos e 

receitas (custos) sem alocação, representando um aumento de 36% sobre 2007, devido ao crescimento contínuo e forte 

desempenho em várias de nossas operações. Discutimos esses resultados mais detalhadamente na seção Plataformas 

Operacionais, que se inicia na página 67.

Os ganhos de desinvestimentos foram significativamente mais altos em 2007, pois realizamos ganhos com a monetização 

de vários ativos de longo prazo durante aquele ano. O momento da ocorrência de ganhos de desinvestimentos é difícil 

de prever, entretanto refletem uma parcela do valor subjacente de nossas operações e uma parte importante de nossos 

retornos de longo prazo.
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As at December 31st  (million) 2008 2007

   

Operating platforms   

   Real estate development  R$4,220.6  R$1,944.7 

   Retail real estate           3,193.0            2,864.4 

   Renewable power          2,544.7            1,579.1 

   Agriculture             313.8               326.1 

   Timberlands             197.0               124.0 

   Finance & advisory          1,131.4            2,012.1 

         11,600.5            8,850.4 

Private equity investments             318.8               349.0 

Cash and financial assets             521.6               383.0 

Other assets            577.3               394.1 

Total assets  R$13,018.2  R$9,976.5 

   

Liabilities   

Corporate borrowings and interest  R$317.4  R$372.0 

Subsidiaries borrowings and interest          3,343.7            1,378.8 

Other liabilities and operating expenses          3,703.1            3,018.8 

Minorities interest          1,497.6            1,423.2 

Shareholders equity          4,156.4            3,783.7 

Total liabilities  R$13,018.2  R$9,976.5 

ASSETS UNDER MANAGEMENT

The following table presents the book values of total assets under management as at December 31, 2008 and 2007, 

including our interests and the interests of our co-investors.  

A number of significant transactions contributed to the increase in our assets under management in 2008. The acquisition 

of MB Engenharia S.A. and the merger with Company S.A. by the real estate development segment and the acquisition 

and completion of power generation facilities increased total assets under management within our operating platforms by 

R$2,260 million.

Additionally, our retail real estate platform invested R$107.5 million (excluding capitalized interest) in its expansion and 

development program during the year. Management expects to invest an additional R$255.6 million through the early-2011 

completion date. When completed, the expansion and development program will have added 1.2 million ft² of total GLA to 

the retail portfolio, the equivalent to 576 thousand ft² of GLA owned by Brookfield (31.3% increase).
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Exercícios findos em 31 de Dezembro (milhões) 2008 2007

   

Plataformas operacionais   

   Incorporação imobiliária  R$ 4.220,6  R$ 1.944,7 

   Shopping centers           3.193,0            2.864,4 

   Energia renovável          2.544,7            1.579,1 

   Agropecuária             313,8               326,1 

   Florestas             197,0               124,0 

   Serviços financeiros          1.131,4            2.012,1 

         11.600,5            8.850,4 

Investimentos em private equity             318,8               349,0 

Disponibilidades e ativos financeiros             521,6               383,0 

Outros ativos            577,3               394,1 

Total de ativos  R$ 13.018,2  R$ 9.976,5 

   

Passivos   

Empréstimos da holding e juros  R$ 317,4  R$ 372,0 

Financiamento das plataformas operacionais e juros          3.343,7            1.378,8 

Outros passivos e despesas operacionais          3.703,1            3.018,8 

Participação de minoritários          1.497,6            1.423,2 

Patrimônio líquido          4.156,4            3.783,7 

Total de passivos  R$ 13.018,2  R$ 9.976,5 

ATIVOS SOB GESTÃO 

A tabela a seguir apresenta os valores patrimoniais do total de ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2008 e 

2007, incluindo nossas participações e as de nossos coinvestidores. 

Várias transações significativas contribuíram para o aumento de nossos ativos sob gestão em 2008. A aquisição 

da MB Engenharia S.A. e a fusão com a Company S.A. pelo segmento de incorporação imobiliária, bem como a 

aquisição e início das operações de unidades de geração de energia, aumentaram em R$ 2.260 milhões o total de 

ativos sob gestão dentro das nossas plataformas operacionais.

Além disso, a nossa plataforma de shopping centers investiu R$ 107,5 milhões (excluindo juros capitalizados) no 

seu programa de expansão e desenvolvimento durante o ano. Os gestores esperam investir um valor adicional de 

R$ 255,6 milhões até o início de 2011. Quando estiver concluído, o programa de expansão e desenvolvimento terá 

acrescentado 111,5 mil m² de ABL total à carteira de shopping centers, o que equivale a 53,5 mil m² de ABL da 

Brookfield (aumento de 31,3%). 



66 | Annual Report Relatório Anual

OPERATING PLATFORMS

In this section we review the results of our main operating platforms. Further details about our activities can be found 

in Section 2 – Investment Portfolio, beginning on page 12.

The following table presents our EBITDA for the past two years on a per segment basis. The results are classified by 

operating platform.

For the years ended December 31 (million) 2008 2007

Operating platforms   

   Real estate development  R$189.1  R$161.9 

   Retail real estate          92.3              61.2 

   Renewable power          198.0            133.5 

   Agriculture              5.3                1.9 

   Timberlands            12.4              12.7 

   Finance and advisory            36.3                20.9 

Realizations gains (loss)             (7.1)            354.8 

          526.3            746.9

Unallocated costs   

   Unallocated income (costs)          (31.4)             10.8

R$494.9  R$757.7 

REAL ESTATE DEVELOPMENT 

Our real estate development platform includes one of the largest real estate portfolios in Brazil and is operated by 

publicly listed Brookfield Incorporações S.A. (BISA), in which we hold a 42.28% (59.87% in 2007) interest.

EBITDA for BISA totaled R$189.1 million for the year end December 31, 2008 compared with R$160.9 million in 2007, 

representing an increase of 17% during the year. This increase is due to a higher level of construction, which increased 

the amount of income recognized under the percentage-of-completion basis, and due to expanded operations as a 

result of acquisition and merger made in 2008 (MB Engenharia S.A. and Company S.A.).
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PLATAFORMAS OPERACIONAIS 

Nesta seção examinamos os resultados das nossas principais plataformas operacionais. Mais detalhes sobre nossas 

atividades podem ser encontrados na Seção 2 – Portfólio de Investimentos, a partir da página 12.

A tabela a seguir apresenta nosso EBITDA nos dois últimos anos, por segmento. Os resultados estão classificados 

por plataforma operacional.

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro (milhões) 2008 2007

Plataformas operacionais   

   Incorporação imobiliária  R$ 189,1  R$ 161,9 

   Shopping centers          92,3              61,2 

   Energia renovável          198,0            133,5 

   Agropecuária              5,3                1,9 

   Florestas            12,4              12,7 

   Serviços financeiros            36,3                20,9 

Ganhos (perdas) de desinvestimentos             (7,1)            354,8 

          526,3            746,9

Custos sem alocação   

   Receitas (custos) sem alocação          (31,4)             10,8

R$ 494,9  R$ 757,7 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA  

A nossa plataforma de incorporação imobiliária inclui um dos maiores portfólios imobiliários no Brasil e é operada 

pela empresa de capital aberto Brookfield Incorporações S.A. (BISA), na qual detemos uma participação de 42,28% 

(59,87% em 2007). 

O EBITDA da BISA totalizou R$ 189,1 milhões no ano findo em 31 de dezembro de 2008, em comparação a  

R$ 160,9 milhões em 2007, o que representa um aumento de 17% durante o ano. Esse aumento se deve a um 

volume maior de construção, o que elevou o reconhecimento de receitas realizado com base no percentual das obras 

completadas, e às operações de expansão resultantes de aquisição e fusão realizadas em 2008 (MB Engenharia S.A. 

e Company S.A.).
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2008 Concluded Projects Type(1) State
Saleable Area

(‘000 ft2)

PSV

(R$ million)
Units

Average Price  

(R$ 1,000)
RS/ft2

Maison Leblon – Second Phase R RJ 43 33 22 1,484 752

Praia de Itaúna R RJ 193 97 138 702 502

Panoramic R SP 65 20 34 581 302

Espaço & Vida Vila Mariana R SP 54 15 47 326 285

Grand Boulevard Jardins R SP 26 11 11 1,021 429

Flórida Penthouses R SP 73 24 48 500 328

Ibirapuera Park View R SP 40 16 13 1,260 408

Palazzo Splêndido R SP 26 11 19 589 436

Les Residence de Monaco R RJ 205 198 55 3,600 965

Entretons R SP 58 19 32 594 326

Real Park Tietê L SP 617 13 631 21 22

Top Towers Office O SP 153 64 423 151 417

1,555 521.8 1474 354 336

(1)  R: residential 
O: offices 
L: lots

Our operations’ strong financial position enabled us to grow by acquiring MB Engenharia S.A. and merging with Company 

S.A.. Such transactions increased our market share in São Paulo and Rio de Janeiro and established a meaningful presence 

for the company in the Midwest region of Brazil, in cities such as Brasília and Goiânia. These acquisitions also extended our 

product offerings into the middle income classes thereby providing an important complement to our existing presence in the 

higher income classes.

Combined launches (BISA, MB Engenharia and Company) totaled more than R$2.6 billion in 2008 (R$1.9 billion in 2007) of 

sales value.

Launches Unit Price (R$ ‘000)  2008  2007

Residential

Mid-low R$80 to R$150 0.12 4.7% 0.27 13.8%

Middle R$150 to R$350 0.56 21.1% 0.14 7.3%

Mid-high R$350 to R$1,000 0.30 11.3% 0.95 49.2%

High Greater than R$1,000 0.17 6.4% 0.23 12.1%

Office 1.50 56.5% 0.34 17.6%

2.66 100.0% 1.90 100.0%

Total assets including property assets as well as housing inventory, cash and cash equivalents, and other working 

capital increased during 2008, reflecting the expansion of our real estate development operations.
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Projetos concluídos Tipo(1) UF
Área Vendável

(‘000 ft2)

VGV

(R$ milhões)
Unidades

Preço  Médio 

(R$ 1.000)
R$/ft2

Maison Leblon – Second Phase R RJ 43 33 22 1.484 752

Praia de Itaúna R RJ 193 97 138 702 502

Panoramic R SP 65 20 34 581 302

Espaço & Vida Vila Mariana R SP 54 15 47 326 285

Grand Boulevard Jardins R SP 26 11 11 1.021 429

Flórida Penthouses R SP 73 24 48 500 328

Ibirapuera Park View R SP 40 16 13 1.260 408

Palazzo Splêndido R SP 26 11 19 589 436

Les Residence de Monaco R RJ 205 198 55 3.600 965

Entretons R SP 58 19 32 594 326

Real Park Tietê L SP 617 13 631 21 22

Top Towers Office E SP 153 64 423 151 417

1.555 521,8 1.474 354 336

(1)  R: residências 
E: escritórios 
L: lotes

A forte posição financeira de nossas operações nos permitiu crescer com a aquisição da MB Engenharia S.A. e a fusão com 

a Company S.A. Tais transações aumentaram a nossa fatia de mercado em São Paulo e no Rio de Janeiro e estabeleceram 

uma presença significativa para a empresa em cidades como Brasília e Goiânia, na região Centro-Oeste do Brasil. Essas 

aquisições também ampliaram a nossa gama de produtos, alcançando as classes de renda média, e proporcionaram assim 

um complemento importante à nossa participação, já existente, nas classes de renda mais alta.   

Os lançamentos combinados (BISA, MB Engenharia e Company) totalizaram mais de R$ 2,6 bilhões em 2008 (R$ 1,9 bilhão 

em 2007) em valor de vendas.

Lançamentos Preço por unidade (R$ 000)  2008  2007

Residências

Médio-baixo R$ 80 a R$ 150 0,12 4,7% 0,27 13,8%

Médio R$ 150 a R$ 350 0,56 21,1% 0,14 7,3%

Médio-alto R$ 350 a R$ 1.000 0,30 11,3% 0,95 49,2%

Alto Maior que R$ 1.000 0,17 6,4% 0,23 12,1%

Escritório  1,50 56,5% 0,34 17,6%

 2,66 100,0% 1,90 100,0%

Os ativos totais, incluindo ativos imobiliários, bem como o estoque de unidades, disponibilidades e outros ativos, 

aumentaram durante o ano de 2008, refletindo a expansão das nossas operações de incorporação imobiliária.
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RETAIL REAL ESTATE

Our retail real estate platform is primarily operated through our private equity Fund (BBREP), which was formed in late 

2006 and has US$830 million of committed capital (Brookfield’s share is 25%). The Fund is almost fully invested with 

R$3.2 billion of total assets, representing one of the largest retail real estate portfolios in Brazil. The portfolio consists of 

interests in 15 shopping centers and associated office space totaling 4.1 million square feet of net leasable area, located 

primarily in Rio de Janeiro and São Paulo as well as Curitiba, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes and Piracicaba.

EBITDA increased to R$92.3 million in 2008 compared to R$61.2 million in 2007, representing a 51% increase. The 

increase reflects contribution from properties acquired in late 2007 and higher sales within existing properties. 

Since most of the development activity is scheduled to come on-line beginning in 2010, the rental revenue contributions 

from the nine development projects (expansions, renovations and new shopping malls) will make a relatively small 

contribution to rental revenue growth in 2009. However, the development projects are a vital component of revenue 

growth in 2010 and 2011. In 2011 (the first full year of stabilized rental revenue), the expansion and development GLA 

is expected to contribute 19.4% of total rental revenue.

Retail sales are one of the key measures of the shopping center business. Management measures the sales 

performance of our properties on the following benchmarks: GLA and total sales.

Total sales reached R$3.7 billion in 2008, an increase of 11% over 2007.

São Paulo
GLA

2008 (ft2)

Sales

(R$/ft2)

Occupancy

Rate

Shopping Pátio Paulista 228,640 1,898 98.30%

Shopping Pátio Higienópolis 282,558 1,794 99.40%

West Plaza Shopping 361,593 739 88.80%

Brascan Open Mall 33,077 928 100.00%

Raposo Shopping 155,934 749 68.80%

Mogi Shopping 315,009 578 98.50%

Shopping Piracicaba 299,197 719 99.10%

Shopping Pátio Mogi 1 214,339 n/a n/a

Shopping Vila Olímpia 1 336,929 n/a n/a

Brascan Century Plaza 2 15,634 n/a 100.00%

(1) Property under construction.
(2) The investment in Brascan Century Plaza consists of two office floors.
(3) The investment in Rio Sul Tower consists of four office floors.
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Rio de Janeiro
GLA

2008 (ft2)

Sales

(R$/ft2)

Occupancy

Rate

Rio Sul Shopping Center 532,212 1,430 95.40%

Botafogo Praia Shopping 165,467 1,170 98.80%

Madureira Shopping 414,260 758 95.20%

Rio Sul Tower 3 62,806 n/a 100.00%

Minas Gerais
GLA

2008 (ft2)

Sales

(R$/ft2)

Occupancy

Rate

Itaú Power Shopping 352,078 850 94.80%

Shopping Cidade 218,611 1,222 90.60%

Paraná
GLA

2008 (ft2)

Sales

(R$/ft2)

Occupancy

Rate

Crystal Plaza Shopping 128,194 895 96.20%

PROPERTY MANAGEMENT

Our property management company manages 14 retail properties, 12 of which are owned by the BBREP Fund, 

located in the states of Rio de Janeiro, São Paulo and Minas Gerais, with a workforce of 120 professionals and 

support staff, performing a full range of property management services, including permanent and temporary leasing, 

individual property and portfolio wide marketing projects, facilities management and related services. The company 

emphasizes excellence in its leasing activities while focusing on optimizing operational efficiency.
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SHOPPING CENTERS 

A nossa plataforma de shopping centers é operada principalmente por meio do nosso Fundo de private equity (BBREP), 

que foi constituído no final de 2006 e tem US$ 830 milhões em capital comprometido (a participação da Brookfield é de 

25%). O Fundo está quase inteiramente investido, com R$ 3,2 bilhões em ativos totais, representando um dos maiores 

portfólios de shopping centers no Brasil. O portfólio consiste em participações em 15 shopping centers e espaço anexo 

para escritórios, totalizando 380 mil metros quadrados de área líquida para arrendamento, localizados principalmente 

no Rio de Janeiro e São Paulo, bem como em Curitiba, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes e Piracicaba.

O EBITDA atingiu R$ 92,3 milhões em 2008, em comparação a R$ 61,2 milhões em 2007, o que representa um 

incremento de 51%. O aumento reflete contribuição das propriedades adquiridas no final de 2007 e vendas mais 

altas nas propriedades existentes.

Uma vez que a maior parte das expansões está agendada para entrar em operação no início de 2010, a contribuição 

das receitas com aluguéis provenientes dos nove projetos em execução (ampliações, revitalizações e novas unidades) 

terá uma participação relativamente pequena no crescimento da receita de aluguéis em 2009. Entretanto, esses 

projetos em execução constituem um componente vital para o crescimento da receita em 2010 e 2011. Em 2011 

(o primeiro ano inteiro com receita de aluguéis estabilizada), a ABL proveniente das expansões deve contribuir com 

19,4% da receita total de aluguéis. 

As vendas no varejo constituem uma das principais medidas do negócio de shopping centers. Os gestores medem 

o desempenho de vendas das propriedades com os seguintes parâmetros: ABL e total de vendas. 

O total de vendas alcançou R$ 3,7 bilhões em 2008, um crescimento de 11% sobre 2007.

São Paulo
ABL

2008 (ft2)

Vendas

(R$/ft2)

Taxa de 

ocupação

Shopping Pátio Paulista 228.640 1.898 98,30%

Shopping Pátio Higienópolis 282.558 1.794 99,40%

West Plaza Shopping 361.593  739 88,80%

Brascan Open Mall 33.077 928 100,00%

Raposo Shopping 155.934 749 68,80%

Mogi Shopping 315.009 578 98,50%

Shopping Piracicaba 299.197 719 99,10%

Shopping Pátio Mogi 1 214.339 n/a n/a

Shopping Vila Olímpia 1 336.929 n/a n/a

Brascan Century Plaza 2 15.634 n/a 100,00%

(1) Propriedade em construção.
(2) O investimento na Brascan Century Plaza consiste em dois andares de escritórios.
(3) O investimento na Torre do Rio Sul consiste em quatro andares de escritórios.
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Rio de Janeiro
ABL

2008 (ft2)

Vendas

(R$/ft2)

Taxa de 

ocupação

Rio Sul Shopping Center 532.212  1.430 95,40%

Botafogo Praia Shopping 165.467  1.170 98,80%

Madureira Shopping 414.260  758 95,20%

Rio Sul Tower 3 62.806 n/a 100,00%

Minas Gerais
ABL

2008 (ft2)

Vendas

(R$/ft2)

Taxa de 

ocupação

Itaú Power Shopping 352.078  850 94,80%

Shopping Cidade 218.611  1.222 90,60%

Paraná
ABL

2008 (ft2)

Vendas

(R$/ft2)

Taxa de 

ocupação

Crystal Plaza Shopping 128.194  895 96,20%

GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

A nossa empresa de gestão de empreendimento administra 14 propriedades de varejo (shopping centers), 12 das 

quais pertencem ao Fundo BBREP, localizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Conta 

com um quadro composto por 120 profissionais, desempenhando uma gama completa de serviços de gestão de 

empreendimentos, inclusive arrendamento permanente e temporário, marketing dos empreendimentos individuais e 

do portfólio inteiro, gerenciamento de unidades e serviços correlatos. A empresa coloca ênfase na excelência de suas 

atividades de arrendamento, enquanto foca a otimização da eficiência operacional.
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RENEWABLE POWER GENERATION

We have assembled one of the largest privately owned hydroelectric power generating portfolios in Brazil. As at 

December 31, 2008, we own and manage 32 hydroelectric generating stations with a combined generating capacity 

of 530 MW.

Operating Plants Ownership (%) Capacity (MW)
 2008 Generation 

(GWh) 

2007 Generation 

(GWh)

Passo do Meio 100        30.0               141.6            172.3 

Pedrinho 80        16.2                79.0              70.5 

Salto Natal 90        15.1               51.6              78.1 

Caçador 1 100        22.5               10.9                 -   

Cotiporã 2 100        19.5                  0.4                 -   

Linha Emília 3 100        19.5                   -                   -   

Total South Region       122.8             283.5            320.9 

     

Salto Corgão 50        27.0            155.2            145.8 

Ponte Alta 100        13.0              54.5              21.0 

Piranhas 70        18.0              79.2              67.1 

Riachão 100        13.4              74.5              50.7 

Salto 70        19.0              90.2              17.0 

Itiquira 4 100      156.0           719.9                 -   

Total Midwest Region       246.4           1,173.5            301.6 

     

Ponte 100        24.4            143.3            121.5 

Granada 100        15.8               44.8              63.9 

Anna Maria 100          1.5             10.5                9.4 

Guary 100          5.4            26.1              24.4 

Benjamin Baptista 100          9.0             27.2              36.2 

Ormeo J. Botelho 100        22.7              98.6              95.4 

Ivan Botelho II 100        12.4             66.1              60.0 

Ivan Botelho III 100        24.4            115.1              98.8 

Emboque 100        21.6             82.5              24.6 

Ervália 100          7.0           23.5                5.4 

Neblina 100          6.5            34.1              11.1 

Coronel Domiciano 100          5.0            28.1                7.7 

Sinceridade 100          1.4               2.8                1.4 

Mauricio 100          1.3              1.7                1.4 

Roça Grande 100          0.8              0.9                0.5 

Miguel Pereira 100          0.7               2.6                0.7 

Matipó 100          0.4              2.0                0.6 

Santa Cecilia 100          0.4               1.1                0.4 

Cachoeira Alta 100          0.3              0.7                0.3 

Total Southeast Region 161.0 711.7 563.7

Total Operating Plants       530.2           2,168.7          1,186.2 

(1) Caçador began operating on October 31st 2008.
(2) Cotiporã began operating on December 26th 2008.
(3) Linha Emilia began operating on January 31st 2009.
(4) Itiquira was acquired on April 28th 2008.
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ENERGIA RENOVÁVEL 

Reunimos um dos maiores portfólios privados de geração de energia hidrelétrica no Brasil. Até 31 de dezembro 

de 2008, detemos a propriedade e a administração de 32 usinas hidrelétricas, com uma capacidade total de 

geração de 530 MW. 

Usinas Operacionais Propriedade (%) Capacidade (MW)
 2008 Geração  

(GWh) 

2007 Geração  

(GWh)

Passo do Meio 100        30,0               141,6            172,3 

Pedrinho 80        16,2                79,0              70,5 

Salto Natal 90        15,1               51,6              78,1 

Caçador 1 100        22,5               10,9                 -   

Cotiporã 2 100        19,5                  0,4                 -   

Linha Emília 3 100        19,5                   -                   -   

Total Região Sul       122,8             283,5            320,9 

     

Salto Corgão 50        27,0            155,2            145,8 

Ponte Alta 100        13,0              54,5              21,0 

Piranhas 70        18,0              79,2              67,1 

Riachão 100        13,4              74,5              50,7 

Salto 70        19,0              90,2              17,0 

Itiquira 4 100      156,0           719,9                 -   

Total Região Centro-Oeste       246,4           1.173,5            301,6 

     

Ponte 100        24,4            143,3            121,5 

Granada 100        15,8               44,8              63,9 

Anna Maria 100          1,5             10,5                9,4 

Guary 100          5,4            26,1              24,4 

Benjamin Baptista 100          9,0             27,2              36,2 

Ormeo J. Botelho 100        22,7              98,6              95,4 

Ivan Botelho II 100        12,4             66,1              60,0 

Ivan Botelho III 100        24,4            115,1              98,8 

Emboque 100        21,6             82,5              24,6 

Ervália 100          7,0           23,5                5,4 

Neblina 100          6,5            34,1              11,1 

Coronel Domiciano 100          5,0            28,1                7,7 

Sinceridade 100          1,4               2,8                1,4 

Mauricio 100          1,3              1,7                1,4 

Roça Grande 100          0,8              0,9                0,5 

Miguel Pereira 100          0,7               2,6                0,7 

Matipó 100          0,4              2,0                0,6 

Santa Cecilia 100          0,4               1,1                0,4 

Cachoeira Alta 100          0,3              0,7                0,3 

Total Região Sudeste 161,0 711,7 563,7

Total de usinas operacionais       530,2           2.168,7          1.186,2 

(1) Caçador iniciou operações em 31 de outubro de 2008.
(2) Cotiporã iniciou operações em 26 de dezembro de 2008.
(3) Linha Emília iniciou operações em 31 de janeiro de 2009.
(4) Itiquira foi adquirida em 28 de abril de 2008.
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Our power generation capacity increased by 217 MW or 70% compared to 2007, due to finalized constructions and 

acquisitions which occurred in 2008. As part of our growth strategy, two small hydroelectric power plants, Caçador 

and Cotiporã, were built and commenced operations in October and December, respectively. We also finished 

construction of a substantial part of the small hydroelectric power plant called Linha Emilia (19.5 MW of generating 

capacity), which started up in January 2009.

We completed the acquisition process for our two largest power plants, Itiquira I and II, which are located in the state 

of Mato Grosso and totaled 156 MW of generating capacity. Itiquira not only added 156 MW to our power generating 

assets in Brazil, but also concentrated most of Brookfield’s Brazilian energy operations in the Midwest region, leading 

to greater synergy and economies of scale for our operations. The Midwest region is one of the fastest growing 

regions in Brazil which has led to a significant increase in demand for power.

In 2008, we continued construction of two plants, Angelina and Barra do Braúna, located in the states of Santa 

Catarina and Minas Gerais, respectively, where we plan to begin operations in the second semester of 2009 and will 

add 65 MW of generating capacity to our portfolio. 

Brookfield Energia Renovável also sold 283 thousand tons of CO2 in carbon credits in 2008 which added R$4.7 

million to our earnings in 2008. 

EBITDA totaled R$198 million for the year compared to R$133.5 million in 2007. This represents an increase of 48%, 

of which R$89 million were represented by the growth of the hydro power plants portfolio, offset by restatement (price 

update) of our Power Purchase Agreements and increased business operations.

AGRICULTURE 

We own approximately 150,000 hectares of prime agricultural development land in the Brazilian states of São Paulo, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul and Mato Grosso. These properties are being used for agricultural purposes, including 

the harvest of sugar cane for its use in the production of ethanol, which is used largely as a gasoline substitute.

The EBITDA for this platform totaled R$5.7 million for the year compared to R$3.6 million in 2007. This represents a 58% 

increase over 2007, which reflects the results of a higher operational leverage. Our operating incomes increased 83% 

from 2007 to 2008, while operating costs and expenses increased 34%.

TIMBERLAND

EBITDA remained steady at R$12.4 million in 2008 compared to R$12.7 million in 2007. During 2008 there was a 

sales volume increase and a stump sale contract closed in 2007 having revenues recorded in 2008.
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A nossa capacidade de geração de energia aumentou em 217 MW ou 70% em comparação a 2007, devido ao início 

das operações de unidades em construção e aquisições ocorridas em 2008. Como parte da nossa estratégia de 

crescimento, as duas unidades (PCHs) Caçador e Cotiporã foram concluídas e iniciaram suas operações comerciais 

em outubro e dezembro, respectivamente. Também concluímos grande parte da PCH Linha Emilia (19,5 MW de 

capacidade geradora), que iniciou suas operações em janeiro de 2009.

Completamos o processo de aquisição de nossas duas maiores usinas, Itiquira I e II, que se localizam no estado 

do Mato Grosso e que totalizam 156 MW de capacidade de geração. Itiquira não apenas acrescentou 156 MW aos 

nossos ativos de geração de energia no Brasil, como também concentrou a maior parte das nossas operações de 

geração hidrelétrica na região Centro-Oeste, trazendo maior sinergia e economia de escala às nossas operações. 

A região Centro-Oeste é uma das regiões de mais rápido crescimento econômico no Brasil, o que levou a um 

crescimento significativo da demanda por energia.

Em 2008, demos sequência à construção de duas usinas, Angelina e Barra do Braúna, localizadas nos estados de 

Santa Catarina e Minas Gerais, respectivamente, onde planejamos iniciar as operações no segundo semestre de 

2009, acrescentando 65 MW de capacidade geradora ao nosso portfólio. 

A Brookfield Energia Renovável também vendeu 283 mil toneladas de CO2 em créditos de carbono em 2008, o que 

acrescentou R$ 4,7 milhões à nossa receita no mesmo ano. 

O EBITDA totalizou R$ 198 milhões no ano, em comparação a R$ 133,5 milhões em 2007. Isso representa um 

incremento de 48%, dos quais R$ 89 milhões correspondem ao crescimento de usinas em operação e pela 

atualização de preços dos nossos contratos de venda de energia.

AGROPECUÁRIA  

Possuímos aproximadamente 150.000 hectares de terras de alta qualidade para desenvolvimento agropecuário nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essas propriedades estão sendo usadas 

para agropecuária, inclusive no cultivo de cana-de-açúcar para uso na produção de etanol, que é usado principalmente 

como substituto à gasolina.

O EBITDA desta plataforma totalizou R$ 5,7 milhões no ano, em comparação a R$ 3,6 milhões em 2007. Isso 

representa um aumento de 58% sobre 2007, refletindo os resultados de uma maior atividade operacional. As 

nossas receitas operacionais aumentaram 83%, de 2007 a 2008, ao passo que os custos e despesas operacionais 

aumentaram 34%.

FLORESTAS 

O EBITDA permaneceu estável em 2008, a R$ 12,4 milhões, em comparação a R$ 12,7 milhões em 2007. Durante 

2008, houve um aumento no volume de vendas e um contrato de venda de madeira em pé fechado em 2007 cuja 

receita foi registrada em 2008.



78 | Annual Report Relatório Anual

FINANCE & ADVISORY 

FINANCE SERVICES

Net Income for the finance and advisory services segment totaled R$68.9 million for the year. This reflects an increase 

in operating activities and the outstanding performance of our public securities asset management operations.   

INSURANCE BROKERAGE

Our insurance operations are conducted through Brookfield Corretora de Seguros (BCS), a wholly owned insurance 

brokerage company in charge of managing insurance needs for all of our operations comprised of property and 

casualty insurance as well as services to third parties.

BCS’ capabilities developed on specific products, especially those related to hydro plants, real estate properties and 

performance bonds allowed the company to serve third party clients with value added solutions.

CASH AND FINANCIAL ASSETS

We hold a substantial amount of cash and cash equivalent and financial assets that are available to fund operating 

(working capital) and investment activities.

Net cash and financial asset balances were at R$1.9 billion at the end of 2008, slightly lower than the R$2.1 billion at 

the end of 2007 due to new acquisitions and investments in our existing assets. In 2008, we acquired MB Engenharia 

S.A., merged with Company S.A. and developed and refurbished many of our existing shopping centers in addition to 

paying for farmland assets acquired in 2007. Moreover, we constructed two and acquired another two hydroelectric 

power plants during 2008.

FINANCING COSTS

Financing costs include interest expenses on corporate borrowings and certain subsidiary borrowings as set out in 

the following table:

For the years ended December 31 (million) 2008 2007 Variance

Corporate borrowings  R$139.3  R$51.0  R$88.3 

Property borrowings          59.6          44.4 15.2

Subsidiary borrowings 437.0        108.6 328.4

 R$635.9  R$204.0  R$431.9 

Interest expense on corporate borrowings increased during the year due to a higher level of average balances. The 

increase in interest on subsidiary and property-specific borrowings is related to financing incurred and assumed 

with the acquisition of property assets in real estate development, retail real estate properties and renewable power 

facilities. We believe that acquiring such new high quality assets will enable us to achieve growth of our cash flows 

over the long term and increase the future value of our assets.
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FINANÇAS E CONSULTORIA  

SERVIÇOS FINANCEIROS 

O Lucro Líquido do segmento de serviços financeiros totalizou R$ 68,9 milhões no ano. Isso reflete um aumento nas 

atividades operacionais e o excelente desempenho das nossas operações de gestão de fundos. 

CORRETAGEM DE SEGUROS

As nossas operações de seguro são realizadas por meio da Brookfield Corretora de Seguros (BCS), que é responsável 

pela gestão dos seguros de todas as nossas operações, compreendendo seguros contra danos à propriedade e de 

responsabilidade civil. A BCS também presta serviços a terceiros.

A capacidade desenvolvida pela BCS em relação a produtos específicos, especialmente aqueles relacionados a usinas 

hidrelétricas, propriedades imobiliárias e garantias, permitiu que a empresa prestasse esses serviços a clientes terceiros 

com soluções que agregam valor aos seus negócios. 

CAIXA E ATIVOS FINANCEIROS 

Mantemos um volume substancial de recursos em caixa e ativos financeiros de elevada liquidez e curto prazo, que 

ficam disponíveis para financiar nossas atividades operacionais (capital de giro) e de investimento.

Os saldos líquidos em caixa e ativos financeiros correspondiam a R$ 1,9 bilhão no final de 2008, ligeiramente abaixo 

dos R$ 2,1 bilhões do final de 2007, devido a novas aquisições e a investimentos nas plataformas existentes. Em 2008, 

realizamos a aquisição da MB Engenharia S.A. e a fusão com a Company S.A., bem como desenvolvemos e reformamos 

muitos dos nossos shopping centers existentes, além de desembolsos relacionados a terras agrícolas adquiridas em 

2007. Ademais, concluímos a construção de duas usinas hidrelétricas e adquirimos outras duas durante o período.

CUSTOS FINANCEIROS 

Os custos financeiros incluem despesas com juros sobre empréstimos da holding e certos financiamentos das 

plataformas operacionais, conforme apresentados na tabela a seguir:

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro (milhões) 2008 2007 Variação

Empréstimos da holding  R$ 139,3  R$ 51,0  R$ 88,3 

Financiamentos – plataforma energética              59,6             44,4           15,2 

Financiamento das plataformas operacionais            437,0           108,6          328,4 

 R$ 635,9  R$ 204,0  R$ 431,9 

As despesas com juros sobre empréstimos da holding aumentaram durante o ano devido a níveis mais altos de 

saldos médios. O aumento dos juros sobre financiamentos das plataformas operacionais e sobre empréstimos 

específicos para propriedades está relacionado aos financiamentos incorridos e assumidos com a aquisição de 

ativos nos segmentos de incorporação imobiliária, shopping centers e unidades de energia renovável. Acreditamos 

que a aquisição desses novos ativos de alta qualidade nos possibilitará alcançar o crescimento de nossos fluxos de 

caixa no longo prazo, aumentando o valor futuro de nossos ativos totais.
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For the years ended December 31 (million) 2008 2007

EBITDA  R$494.9  R$757.7 

   

Non cash items   

   Depreciation and amortization (177.4) (59.1)

   Future income tax                17.1         (8.3)

Non controlling interests              213.0        (97.8)

Interest income (expenses)              (406.6)         118.0 

    Current income tax              (80.9)                                   (148.4)

Net Income  R$60.1  R$562.1 

OPERATING COSTS

Operating costs include the costs of our asset management activities as well as costs that are not directly attributable 

to specific business units. Corporate and asset management costs increased in 2008, reflecting the continued 

increase in investments in our assets.

We have continued to expand our assets and engage in growth initiatives, resulting in higher operating costs. We 

believe these investments will enable us to expand our business without further commensurate increases in costs, 

thereby resulting in increased margins.

NET INCOME

The following table reconciles net income and EBITDA on a total basis net of non-controlling and minority interests:

REALIZATION GAINS

As long term investors we are used to holding assets for long periods of time and, from time to time, when we believe 

these assets have reached their maximum values, we realize their value, deploying the proceeds in other assets that 

we consider to be undervalued.

Major realization items in 2008 include the sale of our interest in Tafibras Participações S.A. and Intercontinental 

Hotel São Paulo which yielded a gain of R$78 million. There was also an accounting loss of R$98 million related to 

the merger with Company S.A. Realization items during 2007 included net gains of R$354.8 million on the sale of 

Bovespa and BM&F shares during its IPOs, a joint-venture interest within our finance and advisory operation and the 

sale of our interest in transmission lines to a related party – Brookfield Infrastructure Partners, a specialty issuer listed 

on the New York Stock Exchange.
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Para os exercícios findos em 31 de Dezembro (milhões) 2008 2007

EBITDA  R$ 494,9  R$ 757,7 

   

Itens sem efeito de caixa   

   Depreciação e amortização (177,4) (59,1)

   Imposto de renda diferido                17,1         (8,3)

Participação de minoritários              213,0        (97,8)

Receita (despesa) de juros              (406,6)         118,0 

   Imposto de renda corrente              (80,9)                                   (148,4)

Lucro Líquido  R$ 60,1  R$ 562,1 

CUSTOS OPERACIONAIS 

Os custos operacionais incluem os custos das nossas atividades de gestão de recursos, bem como custos que não 

podem ser atribuídos diretamente a unidades de negócios específicas. Os custos da holding e de gestão de recursos 

aumentaram em 2008, refletindo o crescimento contínuo das nossas operações.

Temos prosseguido na expansão de nossos ativos e nos engajado em iniciativas de crescimento, o que resulta em 

maiores custos operacionais. Acreditamos que esses investimentos nos permitirão expandir nossos negócios sem 

novos aumentos paralelos nos custos, levando assim a maiores margens.

LUCRO LÍQUIDO 

A tabela abaixo concilia o Lucro Líquido com o EBITDA em bases totais, excluídas as participações minoritárias e 

aquelas em que não detemos o controle:

GANHOS DE DESINVESTIMENTOS 

Como investidores de longo prazo, mantemos ativos por longos períodos e, ocasionalmente, quando acreditamos 

que tais ativos já alcançaram seus valores máximos, realizamos seus valores, aplicando os resultados em outros 

ativos que consideramos subavaliados.

Os principais itens de ganhos de desinvestimentos em 2008 incluem a venda das nossas participações na Tafibras 

Participações S.A. e no Intercontinental Hotel São Paulo, que renderam um ganho de R$ 78 milhões. Também houve 

uma perda contábil de R$ 98 milhões relativa à fusão com a Company S.A. Os itens de ganhos de desinvestimentos 

durante 2007 incluíram ganhos líquidos de R$ 354,8 milhões sobre a venda das ações da Bovespa e BM&F durante 

suas operações de abertura de capital, uma participação numa joint-venture dentro da nossa operação de serviços 

financeiros e a venda da nossa participação em linhas de transmissão para uma parte relacionada – Brookfield 

Infrastructure Partners, listada na Bolsa de Valores de Nova York.



82 | Annual Report Relatório Anual

OUTLOOK

Although the international credit crisis affected the Brazilian economy during the last quarter of 2008, the fundamental 

attributes of our assets have protected businesses which have remained largely unharmed. Brazil maintained the 

conservative approach to monetary and fiscal policies that it adopted more than 15 years ago and the government 

has recently implemented counter-cyclical economic policies, such as sales tax reductions on products and reduction 

in mandatory banking reserves, which have increased market liquidity.

Brazil’s conservative approach to macroeconomic policy and banking and capital markets regulations has allowed 

the country to ride the international crisis in a comfortable position maintaining international reserves greater than 

total foreign debt. We are confident that even amidst a global economic recession, Brazil can produce trade balance 

surpluses in the upcoming years due to its diversified export destinations and products.

Brookfield is well capitalized, having access to liquidity from our own companies as well as our clients, financial 

partners and capital markets. We believe the breadth of our operating platform and our disciplined approach to 

investing enable us to continue investing in an environment of compelling opportunities.

Our real estate development operations have remained positive, especially due to an increasing demand for affordable 

housing (the national housing deficit is estimated to be around seven million housing units) and greater availability of 

long term mortgage financing, which still only represents 2% of the country’s Gross Domestic Product (GDP). 

In response to this scenario, we concluded two important deals in 2008, namely the acquisition of MB Engenharia 

S.A. and the merger with Company S.A., allowing Brookfield to increase market share in São Paulo and expand 

operations to the Midwest region, one of the fastest growing regions in the country. 

During 2008, following our power generation investment plan, we added 217.5 MW of capacity by completing two 

greenfield Small Hydropower Plant (SHPP) projects, acquiring two Hydropower Plants (HPP) and constructing two 

additional SHPPs which will be operational in the 3Q09 and 1Q10. A large part of Brazil’s remaining large-scale 

hydro capacity is located in remote areas, especially in the Amazon, and far from load centers which are in the more 

populous and industrialized southern regions. Hydropower facilities built in the North will need significant investments 

in transmission infrastructure to reach load centers. This is one of the key reasons why our strategy is to build and 

acquire SHPP projects closer to the areas where there is greatest consumption growth.
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Retail sales have been growing at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 10% over the last eight years and 

shopping center sales at 12% over the same period. This performance has been fueled by demographics, GDP 

growth, lower interest rates and longer terms for consumer credit. Despite temporary reductions in these growth 

figures as a result of the effects of the global crisis, we believe that over the medium and long term, this is one of the 

most attractive real estate asset classes especially due to the country’s demonstrated social mobility.

Global demand for food has been growing at higher rates than food production and there is a constant appreciation 

in commodity prices. Our strategy for Agriculture, converting medium size pasture lands to higher and better uses 

within clusters of properties focused on grains and/or sugarcane production has been highly successful. The recently 

released data on consumption growth especially in Asia and the fact that Asia is the main destination for Brazilian 

agriculture products is a confirmation of our expectations.

We have monitored forest consumption and planting rates around the world and seen an increased consumer and 

governmental concern with use of timber drawn from natural forests. We expect high demand for timber and higher 

prices over the medium and long term, considering the global shortage of forests. Although there is currently reduced 

global demand for timber, we believe that pulp and paper industries as well as the steel industry will pull demand up 

in the medium term. Brazil is well positioned to attend to the increasing demand due to its competitive advantages 

in the timber industry. Moreover, strong Brazilian residential markets have been generating an increased demand for 

specific types of timber which are appropriate for flooring, molding, doors, etc.

We expect a continuous increase in returns on our Finance & Advisory operations as a result of the favorable 

environment for this kind of service.

We will continue to manage our business with the goal of reducing the impacts of short-term market fluctuations 

through long-term revenue contracts and long-term financing, among other measures. This approach to business 

provides greater certainty that we will meet our ongoing performance objectives with respect to cash flow growth and 

value creation.
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PERSPECTIVAS 

Apesar de a crise internacional ter afetado a economia brasileira durante o último trimestre de 2008, as características 

fundamentais dos nossos ativos protegeram os negócios, que se mantiveram em sua maior parte intactos. O 

Brasil manteve a estratégia conservadora de políticas fiscais e monetárias a despeito das políticas contra-cíclicas 

implementadas, como reduções de impostos sobre determinados produtos. 

A estratégia conservadora do Brasil em políticas macroeconômicas e nas regulações do sistema financeiro e de capitais 

permitiu que o país se mantivesse em posição confortável durante a crise, mantendo reservas internacionais maiores do 

que a dívida externa. Temos confiança de que mesmo diante de um cenário econômico global recessivo, o Brasil terá 

superávit na balança comercial nos próximos anos devido à competitividade de uma série de produtos, à diversificação 

dos destinos e à variedade de suas exportações.

Os níveis elevados de capitalização da Brookfield, o acesso ao mercado de crédito e de capitais de nossas plataformas 

operacionais de nossos clientes e parceiros financeiros permite que continuemos investindo em nossos segmentos 

de negócio, em um cenário de oportunidades atraentes. 

Nossa plataforma de empreendimentos imobiliários teve desempenho altamente positivo, especialmente devido a 

uma crescente demanda por habitação a preços accessíveis (o déficit habitacional é estimado em sete milhões de 

unidades) e maior disponibilidade de financiamento habitacional de longo prazo, que ainda representa somente 2% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Em resposta a esse cenário, concluímos duas importantes transações em 2008, que são a aquisição da MB Engenharia 

S.A. e fusão com a Company S.A., permitindo que a Brookfield aumentasse seu market share em São Paulo e expandisse 

suas operações para a região Centro-Oeste, uma das que possui maior índice de crescimento do país. 

 

Durante 2008, seguindo nosso plano de investimentos em energia renovável, aumentamos a capacidade instalada 

em 217,5 MW, completando dois projetos greenfield de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), adquirindo duas 

Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e construindo mais duas PCHs que estarão operacionais no 3º trimestre 

de 2009 e no 1º trimestre de 2010, respectivamente. Grande parte do reservatório hídrico do país está localizado 

em áreas remotas, especialmente na Amazônia e longe dos centros de consumo de energia, que estão nas áreas 

mais populosas e industrializadas do Sul e Sudeste. Plantas hidrelétricas construídas na região Norte precisarão de 

investimentos elevados em infraestrutura de transmissão para chegar aos centros de distribuição. Essa é uma das 

razões chave pela qual nossa estratégia é construir e adquirir unidades perto de áreas onde há maior crescimento 
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de consumo.

Vendas no varejo têm crescido a uma taxa anual composta de 10% nos últimos oito anos e vendas em shopping 

centers a 12% no mesmo período. Esse desempenho é motivado pela demografia, crescimento do PIB, menores 

taxas de juros e maiores prazos no financiamento para o consumidor. Apesar de haver reduções temporárias nessas 

taxas de crescimento devido aos efeitos da crise global, acreditamos que no médio e longo prazo esta será uma das 

classes de ativos mais atraentes, especialmente devido à mobilidade social que o país vem demonstrando.

A demanda global por alimentos vem crescendo a taxas mais altas do que a produção e há uma constante apreciação 

dos preços das commodities agrícolas. Nossa estratégia na agropecuária de converter terras de pastagem de 

tamanho médio para melhores usos dentro de clusters de propriedades focadas na produção de grãos e/ou 

produção de cana-de-açúcar tem tido sucesso. Os dados lançados recentemente sobre crescimento de consumo, 

especialmente na Ásia, e o fato deste ser o principal destino para produtos agrícolas brasileiros é a confirmação das 

nossas expectativas.

Temos monitorado o consumo de produtos florestais e as taxas de reflorestamento e acompanhado a crescente 

preocupação por parte dos governos e consumidores quanto ao uso de madeira originada em florestas nativas. 

Esperamos elevada demanda para madeira e elevação dos preços no médio e longo prazo, considerando a escassez 

de madeira com origem em florestas plantadas. Apesar de, neste instante, haver uma redução na demanda global 

por madeira, acreditamos que a indústria de papel e celulose, a da construção civil e a indústria de aço irão elevar 

a demanda no médio prazo. O Brasil está muito bem posicionado para atender a essa demanda devido às suas 

vantagens competitivas no setor florestal, razão de nossa estratégia de contínuo investimento. O elevado crescimento 

das atividades imobiliárias no Brasil tem gerado o crescimento da demanda por certos tipos específicos de madeira, 

como os que são apropriados para pisos, moldes, portas etc.

Esperamos um incremento contínuo no retorno das nossas operações financeiras como resultado de um ambiente 

favorável para esse tipo de serviço.

Continuaremos administrando nosso negócio com o objetivo de reduzir os impactos de flutuações de curto prazo 

nos mercados via contratos que garantam nossas receitas por longo prazo e financiando nossas operações em 

níveis conservadores e também a longo prazo. Acreditamos que, dessa forma, temos maior certeza de que vamos 

atingir nossos objetivos de crescimento de geração de caixa e criação de valor.
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PART 3 –  OUR STRATEGY

We are a Brazilian asset management company focused on real estate, renewable power generation and infrastructure 

assets. Our goal is to establish ourselves as an asset manager of choice for clients who wish to benefit from owning 

these types of assets in Brazil. Operating in the country for over a century, we have spent many years building high 

quality operating platforms that enable us to acquire, finance and optimize the value of our assets for our company 

and clients whose capital we manage.

We believe that the best way to create long-term value is to generate increasing cash flows, measured over a long 

period of time. Accordingly, we concentrate on investing in high quality long-life assets that generate sustainable cash 

flows, require minimal sustaining capital expenditures and tend to appreciate in value over time. Often these assets will 

benefit from some form of barrier to entry such as government regulations, physical or cost structures. In line with this 

focus, we own and operate large portfolios of urban land, retail properties, hydroelectric power generating stations, 

private timberlands and agrilands which share these common characteristics. These assets represent important 

infrastructure components of the global economy.

We believe there is a growing demand from institutional investors to own assets such as ours as they seek to earn 

increasing yields to meet their investment objectives. This broadened capital, when coupled with new investment 

opportunities should increase our assets under management and the associated income as well as direct investment 

returns, thereby increasing shareholder value.

These assets, in our view, represent attractive alternatives to traditional fixed income investments, providing in 

many cases a “real return” that increases over time, relatively low volatility and strong capital protection. There is a 

substantial supply of investment opportunities in existing assets as well as a need for continued development in an 

ever expanding Brazilian economy. At the same time, there are relatively few organizations that are primarily focused 

on managing assets of this nature.

Our strategy for growth is centered on expanding our assets under management, by developing and acquiring new 

asset classes with similar characteristics to our existing assets, leading to increased fee revenues and opportunities 

to earn performance returns. 
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PARTE 3 –  NOSSA ESTRATÉGIA

Somos uma gestora de ativos brasileira com foco nos setores imobiliário, de energia renovável, agropecuário e 

florestal. Nosso objetivo é ser a gestora de ativos escolhida por nossos clientes para esses tipos de ativos no Brasil. 

Há mais de 100 anos operando no país, passamos muitos anos criando plataformas de operação de alto padrão, 

que nos permitem construir, adquirir, financiar e otimizar o valor dos ativos para a nossa empresa e para nossos 

clientes cujo capital administramos. 

Acreditamos que a melhor forma de criar valor no longo prazo é gerando fluxos de caixa operacional crescentes no 

longo prazo. De acordo com a nossa estratégia, focamos no investimento em ativos de alta qualidade e de longa 

duração, que gerem fluxos de caixa contínuos, requeiram gastos de capital de manutenção mínimos e tendam a 

apreciar ao longo do tempo. Frequentemente esses ativos se beneficiam de alguma forma de barreira de entrada 

como regulação governamental, estruturas físicas ou altos custos para entrada no setor. Em linha com esse foco, 

detemos e operamos grande portfólio de terras urbanas, shoppings, geradoras de energia hidrelétrica, terras agrícolas 

e plantações de florestas que têm essas características em comum. Esses ativos representam importantes aspectos 

da infraestrutura da economia global.

Acreditamos que há uma crescente demanda por parte de investidores institucionais em possuir ativos como 

os nossos, pois procuram retornos crescentes para atender aos seus objetivos de investimentos. Esse capital 

expandido, quando unido a novas oportunidades de investimento, deverá aumentar nossos ativos sob gestão e a 

receita associada, bem como retornos diretos.

Em nossa visão, esses ativos representam alternativas atraentes aos tradicionais investimentos em renda fixa, 

fornecendo em muitos casos um “retorno real” que aumenta ao longo do tempo, tem volatilidade relativamente baixa 

e forte proteção de capital. Existe uma oferta substancial de oportunidades de investimentos em ativos existentes 

e uma necessidade contínua de desenvolvimento na expansiva economia brasileira. Ao mesmo tempo, há poucas 

organizações que têm foco em possuir e operar ativos dessa natureza. 

Nossa estratégia para crescimento está centrada na expansão de nossos ativos sob gestão, desenvolvendo e 

adquirindo novas classes de ativos com características semelhantes aos ativos existentes, resultando em maior 

geração de receitas de administração e taxas de desempenho.
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RECONCILIATION OF SEGMENTED DISCLOSURE TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at December 31, 2008 

(Millions of R$)

Residential

Properties

Retail Real Estate

Properties

Renewable 

Power Agriculture Timberlands

Finance and 

Advisory Corporate Consolidated

Assets

Cash and equivalents 247.5 288.6 201.2 4.5 20.1 623.9 521.6 1,907.4

Accounts receivable 1,202.8 65.3 49.4 8.6 3.4 13.0 41.6 1,384.1

Lending operations - - - - - 151.0 - 151.0

Inventories 2,314.6 - 4.3 23.3 0.4 - 10.2 2,352.8

Interbank accounts – 

restricted deposits
- - - - - 0.2 - 0.2

Other assets 208.3 168.8 119.7 16.4 33.3 51.5 471.1 1,069.1

Investments and intangibles 211.7 359.5 0.2 (2.8) 1.2 12.5 318.8 901.1

Fixed and deffered assets 35.7 2,310.8 2,169.8 264.0 138.6 3.5 54.2 4,976.6

Total assets 4,220.6 3,193.0 2,544.6 314.0 197.0 855.6 1,417.5 12,742.3

Liabilities and shareholder’s equity

Interbank and time deposits

and money market funding
- - - - - 309.3 - 309.3

Loans and financing 984.8 1,441.3 845.0 0.6 14.3 57.7 317.4 3,661.1

Deferred income and social 

contribution taxes
95.8 11.2 91.9 13.1 17.4 - 39.8 269.2

Other liabilities 1,651.3 984.0 90.8 3.5 37.1 151.7 206.2 3,124.6

Minority interest 874.3 300.7 43.3 2.6 - 0.3 0.5 1,221.7

Equity 614.4 455.8 1,473.6 294.2 128.2 336.6 853.6 4,156.4

Total liabilities 4,220.6 3,193.0 2,544.6 314.0 197.0 855.6 1,417.5 12,742.3

As at December 31, 2007 

(Millions of R$)

Residential

Properties

Retail Real Estate

Properties

Renewable 

Power Agriculture Timberlands

Finance and 

Advisory Corporate Consolidated

Assets

Cash and equivalents 517.6 258.1 23.0 34.7 13.5 950.6 383.0 2,180.5

Accounts receivable 551.4 50.0 31.0 6.9 4.3 17.7 19.4 680.7

Lending operations - - - - - 125.6 - 125.6

Inventories 559.9 - 1.8 21.1 0.3 - 1.1 584.2

Interbank accounts – 

restricted deposits
- - - - - 145.1 - 145.1

Other assets 148.8 100.3 210.2 7.3 4.8 212.0 343.4 1,026.8

Investments and intangibles 5.5 401.5 308.1 21.6 7.4 (17.9) 349.0 1,075.2

Fixed and deffered assets 161.5 2,054.2 717.2 234.5 93.7 4.1 30.1 3,295.3

Total assets 1,944.7 2,864.1 1,291.3 326.1 124.0 1,437.2 1,126.0 9,113.4

Liabilities and shareholder’s equity

Interbank and time deposits

and money market funding
- - - - - 548.7 - 548.7

Loans and financing 284.6 815.5 256.0 1.1 15.0 6.6 372.0 1,750.8

Deferred income and social 

contribution taxes
43.8 79.6 - - - - 30.1 153.5

Other liabilities 140.5 1,363.8 43.5 43.2 16.6 294.2 442.1 2,343.9

Minority interest 496.3 317.4 28.0 2.5 3.7 0.4 - 848.3

Equity 979.5 287.8 963.8 279.3 88.7 587.3 281.8 3,468.2

Total liabilities 1,944.7 2,864.1 1,291.3 326.1 124.0 1,437.2 1,126.0 9,113.4
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RECONCILIAÇÃO DAS DIVULGAÇÕES POR SEGMENTO COM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Exercício Findo em 31 de 

Dezembro de 2008 (Milhões de R$)

Incorporação 

Imobiliária

Shopping 

Centers

Energia  

Renovável Agropecuária Florestas

Serviços 

Financeiros Corporate Consolidado

Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 247,5 288,6 201,2 4,5 20,1 623,9 521,6 1.907,4

Contas a receber 1.202,8 65,3 49,4 8,6 3,4 13,0 41,6 1.384,1

Operações de crédito - - - - - 151,0 - 151,0

Estoques 2.314,6 - 4,3 23,3 0,4 - 10,2 2.352,8

Depósitos compulsórios - - - - - 0,2 - 0,2

Outros ativos 208,3 168,8 119,7 16,4 33,3 51,5 471,1 1.069,1

Investimentos e intangível 211,7 359,5 0,2 (2,8) 1,2 12,5 318,8 901,1

Imobilizado e diferido 35,7 2.310,8 2.169,8 264,0 138,6 3,5 54,2 4.976,6

Total de ativos 4.220,6 3.193,0 2.544,6 314,0 197,0 855,6 1.417,5 12.742,3

Passivo e patrimônio líquido

Depósitos à vista e 
depósitos a prazo

- - - - - 309,3 - 309,3

Empréstimos e financiamentos 984,8 1.441,3 845,0 0,6 14,3 57,7 317,4 3.661,1

Imposto de renda e 
contribuição social diferidos

95,8 11,2 91,9 13,1 17,4 - 39,8 269,2

Outros passivos 1.651,3 984,0 90,8 3,5 37,1 151,7 206,2 3.124,6

Participação de minoritários 874,3 300,7 43,3 2,6 - 0,3 0,5 1.221,7

Patrimônio líquido 614,4 455,8 1.473,6 294,2 128,2 336,6 853,6 4.156,4

Total de passivos 4.220,6 3.193,0 2.544,6 314,0 197,0 855,6 1.417,5 12.742,3

Exercício Findo em 31 de 

Dezembro de 2007 (Milhões de R$)

Incorporação 

Imobiliária

Shopping 

Centers

Energia  

Renovável Agropecuária Florestas

Serviços 

Financeiros Corporate Consolidado

Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 517,6 258,1 23,0 34,7 13,5 950,6 383,0 2.180,5

Contas a receber 551,4 50,0 31,0 6,9 4,3 17,7 19,4 680,7

Operações de crédito - - - - - 125,6 - 125,6

Estoques 559,9 - 1,8 21,1 0,3 - 1,1 584,2

Depósitos compulsórios - - - - - 145,1 - 145,1

Outros ativos 148,8 100,3 210,2 7,3 4,8 212,0 343,4 1.026,8

Investimentos e intangível 5,5 401,5 308,1 21,6 7,4 (17,9) 349,0 1.075,2

Imobilizado e diferido 161,5 2.054,2 717,2 234,5 93,7 4,1 30,1 3.295,3

Total de ativos 1.944,7 2.864,1 1.291,3 326,1 124,0 1.437,2 1.126,0 9.113,4

Passivo e patrimônio líquido

Depósitos à vista e 
depósitos a prazo

- - - - - 548,7 - 548,7

Empréstimos e financiamentos 284,6 815,5 256,0 1,1 15,0 6,6 372,0 1.750,8

Imposto de renda e 
contribuição social diferidos

43,8 79,6 - - - - 30,1 153,5

Outros passivos 140,5 1.363,8 43,5 43,2 16,6 294,2 442,1 2.343,9

Participação de minoritários 496,3 317,4 28,0 2,5 3,7 0,4 - 848,3

Patrimônio líquido 979,5 287,8 963,8 279,3 88,7 587,3 281,8 3.468,2

Total de passivos 1.944,7 2.864,1 1.291,3 326,1 124,0 1.437,2 1.126,0 9.113,4
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For the Year Ended  

December 31, 2008  (Million of R$)

Residential

Properties

Retail Real Estate

Properties

Renewable 

Power Agriculture Timberlands

Finance and 

Advisory Corporate Consolidated

Revenues less direct operating costs 327.3 255.8 222.7 17.1 22.5 88.8 27.9 962.1

Investment and other income 36.8 17.2 18.7 1.7 2.2 34.0 118.7 229.3

Realization gains - (27.1) - (2.2) 2.1 0.0 20.1 (7.1)

364.1 245.9 241.4 16.6 26.8 122.8 166.7 1,184.3

Expenses

Interest (80.9) (351.7) (59.6) (1.6) (1.3) (1.5) (139.3) (635.9)

Current income taxes (40.3) (16.9) (16.5) - (0.3) (4.7) (2.2) (80.9)

Other operating costs (138.3) (134.2) (24.6) (11.4) (9.7) (48.5) (80.2) (446.9)

Non controlling interest in cash items (43.7) 165.7 (15.2) 1.0 - (0.2) (0.2) 107.4

60.9 (91.2) 125.5 4.6 15.5 67.9 (55.2) 128.0

Other items

Equity - - - - - (0.1) 35.1 35.0

Depreciation and amortization (1.9) (124.2) (42.0) (0.3) (5.7) (1.2) (2.1) (177.4)

Provisions and other - (29.4) - (0.4) (0.4) (3.9) (14.1) (48.2)

Future income taxes - (2.7) - (1.9) 10.8 6.2 4.7 17.1

Non controlling interest in non cash items 0.8 100.9 4.5 (0.7) - - 0.1 105.6

Net income 59.8 (146.6) 88.0 1.3 20.2 68.9 (31.5) 60.1

For the Year Ended  

December 31, 2007  (Million of R$)

Residential

Properties

Retail Real Estate

Properties

Renewable 

Power Agriculture Timberlands

Finance and 

Advisory Corporate Consolidated

Revenues less direct operating costs 210.7 112.6 141.7 7.1 15.1 84.5 3.8 575.5

Investment and other income 115.7 4.3 17.5 4.0 0.6 8.6 171.3 322.0

Realization gains (1.5) - (3.0) (1.8) 0.5 415.1 (54.5) 354.8

324.9 116.9 156.2 9.3 16.2 508.2 120.6 1,252.3

Expenses

Interest (91.2) (8.5) (44.4) (1.7) (1.9) (5.3) (51.0) (204.0)

Current income taxes (18.1) (14.6) (16.9) - (0.2) (85.2) (13.4) (148.4)

Other operating costs (49.8) (51.0) (2.8) (3.5) (2.4) (65.3) (43.9) (218.7)

Non controlling interest in cash items (70.6) (42.2) (11.1) (1.7) (0.6) (1.3) - (127.5)

95.2 0.6 81.0 2.4 11.1 351.1 12.3 553.7

Other items

Equity - - - - - 1.7 53.3 55.0

Depreciation and amortization (4.7) (16.2) (28.2) (2.4) (5.4) - (2.2) (59.1)

Provisions and other 1.0 (0.4) (5.4) (1.7) - - (2.4) (8.9)

Future income taxes (13.2) - - - - (1.5) 6.4 (8.3)

Non controlling interest in non cash items 7.2 16.4 4.1 1.7 0.3 - - 29.7

Net income 85.5 0.4 51.5 0.0 6.0 351.3 67.4 562.1
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Exercício Findo em 31 de 

Dezembro de 2008 (Milhões de R$)

Incorporação 

Imobiliária

Shopping 

Centers

Energia  

Renovável Agropecuária Florestas

Serviços 

Financeiros Corporate Consolidado

Receita operacional líquida 327,3 255,8 222,7 17,1 22,5 88,8 27,9 962,1

Investimentos e outras receitas 36,8 17,2 18,7 1,7 2,2 34,0 118,7 229,3

Ganhos (perdas) de desinvestimentos - (27,1) - (2,2) 2,1 0,0 20,1 (7,1)

364,1 245,9 241,4 16,6 26,8 122,8 166,7 1.184,3

Despesas

Juros (80,9) (351,7) (59,6) (1,6) (1,3) (1,5) (139,3) (635,9)

Imposto de renda corrente (40,3) (16,9) (16,5) - (0,3) (4,7) (2,2) (80,9)

Outros custos operacionais (138,3) (134,2) (24,6) (11,4) (9,7) (48,5) (80,2) (446,9)

Participação de minoritários  
com efeito de caixa

(43,7) 165,7 (15,2) 1,0 - (0,2) (0,2) 107,4

60,9 (91,2) 125,5 4,6 15,5 67,9 (55,2) 128,0

Outros itens

Equivalência - - - - - (0,1) 35,1 35,0

Depreciação e amortização (1,9) (124,2) (42,0) (0,3) (5,7) (1,2) (2,1) (177,4)

Provisões e outros - (29,4) - (0,4) (0,4) (3,9) (14,1) (48,2)

Imposto de renda diferido - (2,7) - (1,9) 10,8 6,2 4,7 17,1

Participação de minoritários  
sem efeito de caixa

0,8 100,9 4,5 (0,7) - - 0,1 105,6

Lucro líquido 59,8 (146,6) 88,0 1,3 20,2 68,9 (31,5) 60,1

Exercício Findo em 31 de 

Dezembro de 2007 (Milhões de R$)

Incorporação 

Imobiliária

Shopping 

Centers

Energia  

Renovável Agropecuária Florestas

Serviços 

Financeiros Corporate Consolidado

Receita operacional líquida 210,7 112,6 141,7 7,1 15,1 84,5 3,8 575,5

Investimentos e outras receitas 115,7 4,3 17,5 4,0 0,6 8,6 171,3 322,0

Ganhos (perdas) de desinvestimentos (1,5) - (3,0) (1,8) 0,5 415,1 (54,5) 354,8

324,9 116,9 156,2 9,3 16,2 508,2 120,6 1.252,3

Despesas

Juros (91,2) (8,5) (44,4) (1,7) (1,9) (5,3) (51,0) (204,0)

Imposto de renda corrente (18,1) (14,6) (16,9) - (0,2) (85,2) (13,4) (148,4)

Outros custos operacionais (49,8) (51,0) (2,8) (3,5) (2,4) (65,3) (43,9) (218,7)

Participação de minoritários  
com efeito de caixa

(70,6) (42,2) (11,1) (1,7) (0,6) (1,3) - (127,5)

95,2 0,6 81,0 2,4 11,1 351,1 12,3 553,7

Outros itens

Equivalência - - - - - 1,7 53,3 55,0

Depreciação e amortização (4,7) (16,2) (28,2) (2,4) (5,4) - (2,2) (59,1)

Provisões e outros 1,0 (0,4) (5,4) (1,7) - - (2,4) (8,9)

Imposto de renda diferido (13,2) - - - - (1,5) 6,4 (8,3)

Participação de minoritários  
sem efeito de caixa

7,2 16,4 4,1 1,7 0,3 - - 29,7

Lucro líquido 85,5 0,4 51,5 0,0 6,0 351,3 67,4 562,1
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Financial 
Statements
Demonstrações
Financeiras

Sugarcane plantation, 

São Paulo

Plantação de  

cana-de-açúcar,  

São Paulo
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Notes 2008 2007

ASSETS

CASH AND EQUIVALENTS  1,907.4  2,180.5 

ACCOUNT AND MORTGAGE LOANS RECEIVABLE 3  1,384.1  680.7 

LOANS RECEIVABLE 4  151.2  270.7 

INVENTORIES 5  2,352.8  584.2 

INVESTMENTS 6  901.1  1,075.2 

FIXED ASSETS 7  4,976.6  3,295.3 

OTHER ASSETS  1,069.1  1,026.8 

 12,742.3  9,113.4 

LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

INTERBANK AND TIME DEPOSIT, AND MONEY MARKET FUNDING  309.3  548.7 

LOANS PAYABLE 8  3,661.1  1,378.8 

OTHER PAYABLES 9  3,124.6  2,343.9 

DEFERRED REVENUE AND TAXES PAYABLE  269.2  153.5 

MINORITY INTEREST  1,221.7  848.3 

CAPITAL BASE

DUE TO SHAREHOLDER'S -  372.0 

SHAREHOLDER'S EQUITY  4,156.4  3,468.2 

 12,742.3  9,113.4 

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31 2008 AND 2007

(In million of Brazilian Reais)
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Notas 2008 2007

ATIVOS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  1.907,4  2.180,5 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 3  1.384,1  680,7 

EMPRÉSTIMOS A RECEBER 4  151,2  270,7 

ESTOQUES 5  2.352,8  584,2 

INVESTIMENTOS 6  901,1  1.075,2 

IMOBILIZADO 7  4.976,6  3.295,3 

OUTROS ATIVOS  1.069,1  1.026,8 

 12.742,3  9.113,4 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEPÓSITOS À VISTA E DEPÓSITOS A PRAZO  309,3  548,7 

EMPRÉSTIMOS A PAGAR 8 3.661,1  1.378,8 

OUTRAS CONTAS A PAGAR 9  3.124,6  2.343,9 

RECEITA DIFERIDA E IMPOSTOS A PAGAR  269,2  153,5 

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS  1.221,7  848,3 

CAPITAL INVESTIDO

CONTAS A PAGAR AO ACIONISTA -  372,0 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  4.156,4  3.468,2 

 12.742,3  9.113,4 

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007

(Em milhões de Reais – R$)
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Notes 2008 2007

REVENUES

NET SALES AND SERVICES  1,466.9  765.9 

NET FINANCE INCOME  160.0  149.2 

TOTAL REVENUE  1,626.9  915.1 

REVENUE LESS DIRECT OPERATING COSTS  962.1  575.5 

REALIZATION GAINS (LOSS) 10  (7.1)  354.8 

INVESTMENT AND OTHER INCOME  (406.6)  118.0 

EXPENSES

GENERAL AND ADMINISTRATIVE  (446.9)  (218.7)

OTHER OPERATING EXPENSES  (48.2)  (8.9)

OTHER ITEMS

EQUITY ACCOUNTED INCOME FROM INVESTMENTS  35.0  55.0 

DEPRECIATION AND AMORTIZATION  (177.4)  (59.1)

CURRENT AND DEFERRED INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTION TAXES  (63.8)  (156.7)

MINORITY INTEREST 213.0 (97.8)

 60.1  562.1 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(In million of Brazilian Reais)
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Notas 2008 2007

RECEITAS

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS  1.466,9  765,9 

RECEITA LÍQUIDA FINANCEIRA  160,0  149,2 

RECEITAS TOTAIS  1.626,9  915,1 

RECEITAS MENOS CUSTOS OPERACIONAIS  962,1  575,5 

GANHOS (PERDAS) DE DESINVESTIMENTOS 10  (7,1)  354,8 

INVESTIMENTOS E OUTRAS RECEITAS  (406,6)  118,0 

DESPESAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  (446,9)  (218,7)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (48,2)  (8,9)

OUTROS ITENS

RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  35,0  55,0 

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  (177,4)  (59,1)

IR E CS CORRENTES E DIFERIDOS  (63,8)  (156,7)

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS 213,0 (97,8)

 60,1  562,1 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007

(Em milhões de Reais – R$)
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Capital  

stock

Retained

earning Total

BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2006  1,534.0  879.9  2,413.9 

PAYMENT OF SUBSCRIBED CAPITAL  649.3  -    649.3 

NET INCOME  -    562.1  562.1 

CUMULATIVE TRANSLATION ADJUSTMENT  -    (157.1)  (157.1)

BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2007  2,183.3  1,284.9  3,468.2 

PAYMENT OF SUBSCRIBED CAPITAL  420.3  -    420.3 

NET INCOME  -    60.1  60.1 

PRIOR YEAR ADJUSTMENT – LAW No. 11.638  (14.7)  (14.7)

CUMULATIVE TRANSLATION ADJUSTMENT  -    222.5  222.5 

BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2008  2,603.6  1,552.8  4,156.4 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(In million of Brazilian Reais)
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Capital  

social

Lucros  

acumulados Total

BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006  1.534,0  879,9  2.413,9 

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  649,3  -    649,3 

 LUCRO LÍQUIDO  -    562,1  562,1 

AJUSTES DE CONVERSÃO ACUMULADOS  -    (157,1)  (157,1)

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  2.183,3  1.284,9  3.468,2 

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL  420,3  -    420,3 

LUCRO LÍQUIDO  -    60,1  60,1 

AJUSTES DA LEI Nº 11.638  (14,7)  (14,7)

AJUSTES DE CONVERSÃO ACUMULADOS  -    222,5  222,5 

 BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  2.603,6  1.552,8  4.156,4 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2008 E DE 2007 (Em milhões de Reais – R$)
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2008 2007

SOURCE OF FUNDS

FROM OPERATIONS

NET INCOME  60.1  562.1 

   ITEMS NOT AFFECTING NET WORKING CAPITAL

     DEPRECIATION  177.4  73.0 

     CUMULATIVE TRANSLATION ADJUSTMENT  222.5  (154.6)

     INCOME FROM SALE OF ASSETS  (37.2)  (362.1)

     PROVISION FOR LOSS ON INVESTMENTS  10.9  -   

     DEFERRED INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTIONS TAXES  115.7  19.3 

     DISSOLUTION LOSS ON INVESTMENTS  98.0  -   

     EQUITY INCOME  (35.1)  (55.1)

 612.3  82.6 

NET INCOME IN NON CASH WORKING CAPITAL BALANCES AND OTHER  (247.2)  523.5 

MINORITY INTEREST  275.3  134.4 

 28.1  657.9 

FINANCING ACTIVITIES

CAPITAL INCREASE  379.5  357.3 

LOANS AND FINANCING  1,808.8  217.7 

 2,188.3  575.0 

INVESTMENT ACTIVITIES

PURCHASE OF FIXED AND DIFFERED ASSETS  (1,774.6)  (2,816.1)

PROCEEDS FROM SALE OF ASSETS  134.1  778.0 

DIVIDENDS  23.6  42.0 

OTHERS  (258.6)  (143.5)

 (1,875.5)  (2,139.6)

INCREASE (DECREASE) IN NET WORKING CAPITAL  953.2  (824.1)

VARIATION IN NET WORKING CAPITAL

CURRENT ASSETS:  3,704.6  3,433.0 

AT BEGINNING OF THE YEAR  4,707.2  3,704.6 

AT THE END OF THE YEAR  (1,002.6)  (271.6)

CURRENT LIABILITIES:  2,614.0  1,518.3 

AT THE BEGINNING OF THE YEAR  2,663.4  2,614.0 

AT THE END OF THE YEAR  (49.4)  (1,095.7)

INCREASE (DECREASE) IN NET WORKING CAPITAL  953.2  (824.1)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007

(In million of Brazilian Reais)
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2008 2007

ORIGENS DE RECURSOS

DAS OPERAÇÕES

LUCRO LÍQUIDO  60,1  562,1 

     ITENS QUE NÃO AFETAM O CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

     DEPRECIAÇÃO  177,4  73,0 

     AJUSTES DE CONVERSÃO ACUMULADOS  222,5  (154,6)

     RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS PERMANENTE  (37,2)  (362,1)

     PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS  10,9  -   

     IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS  115,7  19,3 

     PERDA NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS  98,0  -   

     RECEITA DE EQUIVALÊNCIA  (35,1)  (55,1)

 612,3  82,6 

VARIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS E PASSIVOS NÃO CIRCULANTES  (247,2)  523,5 

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS  275,3  134,4 

 28,1  657,9 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO DE CAPITAL  379,5  357,3 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  1.808,8  217,7 

 2.188,3  575,0 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

COMPRA DE ATIVOS FIXOS E DIFERIDOS  (1.774,6)  (2.816,1)

RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS  134,1  778,0 

DIVIDENDOS  23,6  42,0 

OUTROS  (258,6)  (143,5)

 (1.875,5)  (2.139,6)

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  953,2  (824,1)

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE:  3.704,6  3.433,0 

NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  4.707,2  3.704,6 

NO FIM DO EXERCÍCIO  (1.002,6)  (271,6)

PASSIVO CIRCULANTE:  2.614,0  1.518,3 

NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  2.663,4  2.614,0 

NO FIM DO EXERCÍCIO  (49,4)  (1.095,7)

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  953,2  (824,1)

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2008 E DE 2007 (Em milhões de Reais – R$)
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SUMMARIZED NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 

AND 2007

(Amounts in millions of Reais)

1. OPERATIONS

Brookfield Brazil Limited (“Company” or “Parent Company”) was created on September 30, 1996, and is based in the Cayman Islands. The 

Company is a wholly owned subsidiary of Brookfield Asset Management Inc. and is an asset management company focused on property, power 

and infrastructure investments.

 

2. PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements have been prepared in accordance with Brazilian accounting practices established by Brazilian corporate Law No. 6.404/74, 

amended by Law No.11.638/07 and in accordance with guidelines and interpretations issued by the Accounting Pronouncements Committee (CPC). 

These financial statements were prepared in Brazilian Reais and result from the translation of the related financial statements to Brazilian Reais in 

accordance with SFAS No. 52 “Foreign Currency Translation”. The related translation adjustments are recorded directly to the cumulative translation 

adjustments account in shareholders’ equity.

The consolidated financial statements as of December 31, 2008 and 2007 comprise the financial statements of the Company and its direct and 

indirect subsidiaries.  

3. ACCOUNTS AND MORTGAGE LOANS RECEIVABLE

Includes mortgage loans receivable of R$1,202.8 million (R$551.4 million in 2007) secured by residential homes sold to clients in our homebuilding 

business.  

4. LOANS RECEIVABLE

Comprises primarily loans to corporate clients in our investment banking business. The loans are generally secured and have fixed maturities no 

later than seven years.

5. INVENTORIES

Inventories represent lands purchased for future development, real estate units in progress and real estate units completed for sale.

6. INVESTMENTS

Includes an investment in transmission lines and goodwill related to consolidated investments.  
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NOTAS RESUMIDAS PARA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2008 E 2007

(Valores em milhões de Reais)

1. OPERAÇÕES

Brookfield Brazil Limited (“Companhia”) foi constituída em 30 de setembro de 1996, e está sediada nas Ilhas Cayman. A Companhia é 

subsidiária integral da Brookfield Asset Management Inc. e é uma gestora de ativos com foco nos setores imobiliário, de energia renovável 

e de infraestrutura.

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade Lei nº 6.404/74, alterada pela  

Lei nº 11.638/07 e pronunciamentos técnicos, diretrizes e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Essas demonstrações financeiras foram preparadas em Reais e são resultado da tradução das demonstrações financeiras para Reais de acordo 

com o SFAS nº 52 “Tradução de Moeda Estrangeira”. Os ajustes de tradução são contabilizados diretamente na conta de ajustes de conversão 

acumulados no patrimônio líquido.

As demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2008 e 2007 formam as demonstrações financeiras da Companhia e de suas 

subsidiárias diretas e indiretas.  

3. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Inclui recebíveis de financiamentos de imóveis no valor de R$ 1.202,8 milhões (R$ 551,4 milhões em 2007), assegurado por propriedades 

residenciais vendidas a clientes de nossa plataforma imobiliária.   

4. EMPRÉSTIMOS A RECEBER

Consiste em empréstimos a clientes da nossa plataforma de banco de investimento. Os empréstimos são geralmente assegurados e têm prazos 

fixos para pagamento de não mais de sete anos.

5. ESTOQUE

Estoque representa terras compradas para desenvolvimento futuro, unidades imobiliárias em desenvolvimento e unidades imobiliárias prontas para venda.  

6. INVESTIMENTOS

Inclui um investimento em linhas de transmissão e ágio relacionado a investimentos consolidados.
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7. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and comprise the following:

2008 2007

Retail real estate     2,310.8     2,050.3 

Renewable power plants     2,106.7        647.8 

Agricultural land        264.0        229.6 

Real estate held for sale          35.7        149.3 

Timberlands        138.6          74.9 

Other          53.7          31.5 

Deferred charges          67.0        111.9 

Total fixed assets    4,976.6     3,295.3 

8. LOANS PAYABLE

Loans payable comprise financings raised for mall amounting to R$1,441.3 million (R$815.5 million in 2007), working capital in the amount of 

R$984.8 million (R$284.6 million in 2007) for real estate development activities and hydro-plants acquisitions and investments in the amount of 

R$845.0 million (R$256.0 million in 2007), represented by debt balances plus monetary or exchange variation and interest incurred through the 

balance sheet date, when applicable.

9. OTHER PAYABLES

Other payables include an amount equal to R$824.3 million (R$1,267.5 million in 2007) relating to the acquisition of the Plaza Shopping Trust Mall, 

the acquisition of properties for development in the amount of R$633.8 million (R$48.8 million in 2007) and advances from customers in the amount 

of R$527.0 million (R$16.4 million in 2007).

 

10. REALIZATION GAINS

Realization items during 2007 included net gains of R$354.8 million on the sale of Bovespa and BM&F shares during its IPOs, a joint-venture interest 

within our finance and advisory operation and the sale of our interest in transmission lines to a related party – Brookfield Infrastructure Partners, a 

specialty issuer listed on the New York Stock Exchange.

Major realization items in 2008 include the sale of our interest in Tafisa Participações S.A. and Intercontinental Hotel São Paulo which yielded a gain 

of R$78 million. There was also an accounting loss of R$98 million related to the merger with Company S.A.
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7. ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está demonstrado a custo menos depreciação acumulada e engloba o seguinte:

2008 2007

Shopping centers     2.310,8     2.050,3 

Usinas de geração de energia renovável     2.106,7        647,8 

Terras agrícolas        264,0        229,6 

Imovéis para venda          35,7        149,3 

Florestas        138,6          74,9 

Outros          53,7          31,5 

Diferido          67,0        111,9 

Total ativo imobilizado    4.976,6     3.295,3 

8. EMPRÉSTIMOS

O saldo de empréstimos contempla financiamentos captados para aquisição de shopping centers no valor de R$ 1.441,3 milhões (R$ 815,5 

milhões em 2007), capital de giro no valor de R$ 984,8 milhões (R$ 284,6 milhões em 2007) para atividades da plataforma de desenvolvimento 

imobiliário e aquisição de usinas hidrelétricas e investimentos no valor de R$ 845,0 milhões (R$ 256,0 milhões em 2007), representado pelo principal 

da dívida mais variação monetária e juros incorridos durante a data do balanço quando aplicável.  

9. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Outras contas a pagar incluem um valor de R$ 824,3 milhões (R$ 1.267,5 milhões em 2007) relativo à aquisição do Plaza Shopping Trust Mall, as 

propriedades adquiridas no montante de R$ 633,8 milhões (R$ 48,8 milhões em 2007) e adiantamentos de clientes no valor de R$ 527,0 milhões 

(R$ 16,4 milhões in 2007).

 

10. GANHOS DE DESINVESTIMENTOS

Os itens de ganhos de desinvestimentos durante 2007 incluíram ganhos líquidos de R$ 354,8 milhões sobre a venda das ações da Bovespa e 

BM&F durante suas operações de abertura de capital, uma participação numa joint-venture dentro da nossa operação de serviços financeiros e a 

venda da nossa participação em linhas de transmissão para uma parte relacionada – Brookfield Infrastructure Partners, listada na Bolsa de Valores 

de Nova York.

Os principais ganhos de desinvestimentos em 2008 incluem a venda da nossa participação na Tafisa Participações S.A. e no Intercontinental Hotel São 

Paulo, que geraram ganho de R$ 78 milhões. Também houve uma perda contábil de R$ 98 milhões relacionados à fusão com a Company S.A.



106 | Annual Report Relatório Anual
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