
QUAIS OS
PERIGOS DO
INVESTIDOR

ESTATAL?
Em Davos, esquenta
a polêmica sobre os
fundos controlados

por produtores
de petróleo

Acrise dos mercados financeiros
e as perspectivas de uma reces-

são nos Estados Unidos dominaram
boa parte das discussões no Fórum
Econômico Mundial. A preocupação
de políticos e lideranças empresa-
riais com o futuro próximo da econo-
mia mundial monopolizou a atenção
da imprensa e ofuscou discussões
importantes ocorridas em Davos. A
troca de idéias na cidadezinha dos
Alpes suíços é intensa. Foram mais
de 100 conferências em apenas qua-
tro dias de encontro, que em 37 anos
de existência se transformou na "me-

lhor escola de globalização", para
usar a expressão de Michael Useem,
diretor da escola americana de ne-
gócios Wharton. Quais as lições em
pauta neste ano?

Uma das principais foi a cons-
tatação de que os fundos de riqueza
soberana (do inglês sovereign wealth
funds) passaram a ter um papel decisi-
vo nas finanças mundiais. Formados
por reservas de países exportadores
de petróleo, como a Arábia Saudita,
os Emirados Árabes e Omã, eles co-
meçaram a chamar a atenção no ano
passado, por morder bons pedaços
de empresas ocidentais. O fundo do
Kuwait possui 9,9% da British Pe-
troleum, e o do Catar, 25% da J. Sains-
bury, a maior rede de supermercados
britânica. Dois bancos americanos
afetados pela crise dos títulos de alto
risco ganharam fôlego graças a esses
investidores. O fundo de Abu Dabi in-
vestiu US$ 7,5 bilhões no Citibank, e o
de Cingapura, US$ 5 bilhões no Mer-
rill Lynch. Eles já acumulam global-
mente US$ 2,5 trilhões, mais de três
vezes o total administrado pelos fun-
dos de private equity. Assim como os
países do Oriente Médio e do Sudeste

Asiático, a China, a Rússia e a Norue-
ga também têm fundos soberanos.

Sua presença nas empresas ame-
ricanas e européias começa a gerar
um debate intenso sobre falta de
transparência e o risco de que sejam
geridos com propósitos políticos.
Num dos debates mais acalorados
de Davos, representantes da Arábia
Saudita, do Kuwait, da Noruega e da
Rússia descartaram essa possibilida-
de. Na visão deles, os fundos buscam
apenas segurança para as reservas
de seus países e agem como qualquer
outro investidor. Larry Summers,
ex-secretário do Tesouro americano,
contestou essa avaliação. Para ele, é
improvável que o chefe de Estado ou
o ministro do Exterior de um desses
países não interfira nas decisões mais
importantes desses fundos. Summers
ainda considera que tais investimen-
tos podem ter o efeito nefasto de pro-
teger negócios mal administrados.
Ele propôs a criação de um código de
conduta para reduzir as possibilida-
des de que a lógica geopolítica inter-
fira na gestão desses investimentos.
A proposta provocou reações. "É
como se os fundos soberanos fossem



culpados antes de poder provar sua
inocência", disse Bader Al Saad, di-
retor do fundo do Kuwait. "Por que
só os soberanos têm de ter regulação
e não os outros fundos?", perguntou.

Em outra conferência, que reuniu
o economista Joseph Stiglitz, Nobel
de economia em 2001, o ex-secretário
do Tesouro americano John Snow e o
megainvestidor George Soros, a pla-
téia foi convidada a votar se "os fundos
soberanos, fundos hedge e de private
equity tornaram-se um novo poder
entre os investidores", resolução que
foi aprovada por 81% dos votantes.
Dois outros temas foram à votação.
Mais da metade da platéia concordou
que os bancos centrais perderam po-
der, e 75% manifestou discordância
sobre a criação de um "xerife" global
que policie o mercado financeiro.

A discussão sobre os fundos so-
beranos trouxe um certo alívio aos
fundos de private equity, criticados
duramente nos últimos encontros
em Davos. "Não somos mais objeto de
atenção e escárnio", afirmou David
Rubenstein, fundador do fundo Car-
lyle, em entrevista ao jornal The New
York Times - ciente, porém, de que não
encontraria o mesmo clima quando
deixasse os Alpes suíços. Dias antes,
manifestantes interromperam uma
palestra que ele fazia na Wharton
School em protesto contra a aquisição
de um asilo pelo fundo Carlyle.

Para melhorar o humor de Ru-
benstein, foi divulgado durante o
fórum um estudo realizado por pes-
quisadores das universidades de Har-
vard e Chicago que derruba a versão
de que os fundos de private equity são
exterminadores de emprego. Compa-
nhias compradas por eles abrigam,
em média, cerca de 1% mais vagas do
que seus concorrentes, concluiu o le-
vantamento, que analisou 5 mil negó-
cios realizados por esses fundos entre
1980 e 2005. Dois anos após a aquisi-
ção, reduzem em média 7% o número
de vagas, mas, ao mesmo tempo, criam
um número equivalente de postos de
trabalho em novas instalações.
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