
Itaú investe em maior presença no exterior 
Alberto Komatsu  
 
O Itaú investirá US$ 125 milhões este ano para aumentar presença no exterior como corretora 
de valores, conta o presidente da Itaú Securities, Roberto Nishikawa. Os recursos, segundo o 
executivo, serão destinados ao aumento de capital de corretoras já constituídas fora do Brasil 
e para a abertura de novas frentes na Ásia e no Oriente Médio.  
 
O pacote de investimentos do Itaú Securities prevê US$ 100 milhões para o aumento de 
capital da corretora de Nova York. Outros US$ 15 milhões foram usados na semana passada 
para aumentar o capital da Itaú Ásia Securities, sediada em Hong Kong, para a expansão das 
atividades naquele continente. Como parte desse plano, a corretora de Tóquio deverá ser 
inaugurada em outubro com capital inicial de US$ 5 milhões.  
 
Mais US$ 5 milhões estão previstos para a abertura de uma corretora em Dubai (Emirados 
Árabes). Outros US$ 5 milhões para o aumento de capital da subsidiária de Londres. Além do 
pacote de investimentos para 2008, Nishikawa lembra que o Itaú Securities já desembolsou 
US$ 35 milhões no exterior.  
 
"Nossa estratégia, no Japão, é focar no cliente institucional. Desde fundos de pensão até 
bancos", afirma Nishikawa. No dia 16, o Itaú lançou um fundo composto por ações de 
empresas brasileiras listadas no Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Segundo 
o executivo, o objetivo é captar US$ 500 milhões até o final deste ano.  
 
Gestora japonesa.  
Nishikawa disse que a gestão do fundo ficará a cargo da gestora de recursos japonesa Nikko 
Asset Management. A distribuição será realizada pelo Mitsui Banking Corporation. Segundo ele, 
o fundo já captou cerca de US$ 20 milhões desde a sua criação.  
 
"O valor médio do investimento tem sido em torno de US$ 20 mil a US$ 30 mil", afirma 
Nishikawa. Segundo o executivo, o diferencial do fundo com ações de empresas brasileiras é 
oferecer rentabilidade melhor que a do mercado japonês, cujas taxas de juros anuais ficam 
entre 0,2% e 0,3% ao ano. "É espécie de porta de entrada para o investidor japonês no 
Brasil", disse Nishikawa.  
 
A idéia de constituir o fundo, que no Japão é conhecido como Brasil Kabushiki Fund, nasceu 
em 2006, quando Nishikawa esteve por três vezes no Japão para desenvolver o projeto.  
 
Em 2007, o executivo voltou mais algumas vezes ao Japão para consolida a idéia de fazer o 
lançamento do fundo na época das comemorações do centenário da imigração japonesa no 
Brasil. O Bradesco informou que também tem planos de lançar um fundo no Japão ainda este 
ano.  
 
            Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jun. 2008. Seudinheiro, p.B-5. 


