
Brasil promove mercado de capitais no Golfo 

A Bovespa, a BM&F e outras entidades ligadas ao setor realizam no dia 21, em Dubai, um 
workshop com o objetivo de atrair investidores da região. A iniciativa, chamada de BEST, tem 
como meta promover o mercado brasileiro ao redor do mundo.  

Instituições brasileiras ligadas ao mercado de capitais promovem no dia 21 de abril, em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, um seminário para investidores da região do Golfo Arábico. O 
evento faz parte de uma iniciativa batizada de BEST (Brazil: Excellence in Securities 
Transactions), promovida pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Bolsa de Mercadorias 
e Futuros (BM&F), Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) e Associação 
Nacional de Bancos de Investimentos (Anbid), com o apoio da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), Banco Central e Secretaria do Tesouro Nacional. 

O objetivo do projeto é promover o mercado de capitais brasileiros junto aos investidores 
internacionais. O público alvo são fundos mútuos, fundo de pensão, fundos de hedge, 
seguradoras, administradores de ativos, bancos, corretoras de valores, custodiantes, agências 
reguladoras e entidades de classe. 

Além de ampliar o fluxo de investimentos externos para o mercado brasileiro, a iniciativa tem 
como metas conhecer as necessidades dos investidores externos, melhorar a posição do Brasil 
entre os países que competem por recursos internacionais, tornar o mercado mais acessível e 
reduzir custos. 

No caso específico de Dubai, vai ocorrer um café da manhã com a participação de 
representantes do Tesouro, CVM, Bovespa, CBLC, BM&F e Anbid. As entidades que fazem parte 
do projeto acreditam que a entrada de investimentos externos no país, que já é alta, pode ser 
ainda maior e que, por meio da divulgação de informações, é possível melhorar a classificação 
de risco do mercado brasileiro. 

Os eventos do BEST ocorrem desde 2005 e já reuniram 2.773 pessoas, de acordo com os 
organizadores. Já foram realizados encontros em Nova York, São Francisco, Los Angeles, 
Toronto, Londres, Frankfurt, Edimburgo, Cingapura, Hong Kong e Tóquio. No ano passado os 
eventos tiveram a participação de mais de mil pessoas. 

Em fevereiro os promotores da iniciativa apresentaram um relatório dos resultados de 2007 
que mostra que o número de contas abertas por estrangeiros para investimentos no mercado 
de capitais no Brasil saiu de 714 em 2004, para 2.500 em 2005, 2.841 em 2006 e 3.105 no 
ano passado. O estudo mostra também que a participação dos estrangeiros em ofertas 
públicas iniciais no país chegou a 80% em 2007, ante 71% em 2006, 68% em 2005 e 64% em 
2004. 

Este ano será realizado pela primeira vez um workshop no Oriente Médio e os organizadores 
esperam ver na platéia investidores de toda a região. Há interesse especial nos fundos 
soberanos que têm altos volumes de recursos impulsionados pelas receitas do petróleo. A 
participação dos estrangeiros no mercado acionário brasileiro ficou em 35% no ano passado, 
sendo que o Oriente Médio respondeu por apenas 1% do total de recursos externos. 

O road show nos Emirados ocorre no momento em que a Bovespa e a BM&F passam por um 
processo de fusão, que deve ser concluído até o final de abril. A Nova Bolsa, como está sendo 
chamada a junção das duas organizações, terá um valor de mercado estimado em US$ 18 
bilhões, o que a coloca em terceiro lugar entre as maiores bolsas do mundo, atrás apenas das 
de Chicago e Frankfurt. 



Além de Dubai, este ano o BEST terá seminários em Londres, Luxemburgo, Genebra, Toronto, 
Boston, Nova York, Tóquio, Seul e Cingapura. 
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