
uando executivos da va-
rejista Cencosud e seus

_assessores financeiros che-
garam ao Peru para levar a cabo
a primeira emissão de bônus

corporativos de uma empresa
chilena no país, encontraram
uma surpresa. "Vínhamos
colocados como um dos mais
importantes varejistas da região.

Mas, alguns compradores locais
nos avisaram que poderíamos
ter problemas, já que nossa
emissão quase coincidia com
a de uma fábrica de chocola-

tes", conta Gonzalo Ferrer,
diretor de estruturação fi-
nanceira do Celfin Capital,
banco de investimento que
assessorou o Cencosud na
operação. "Logo descobri-
mos que não era qualquer
fábrica, mas a colombiana
Nacional de Chocolates,
que também entrava nesse
mercado." Situações co-
mo essa podem continuar
acontecendo no futuro, à
medida que mais empresas
latino-americanas buscam
financiamento em outros
mercados da região.

No caso da Cencosud,
não houve dificuldades.
Ambas as empresas con-
seguiram fazer suas colo-
cações de bônus no Peru
e venderam os papéis a
investidores institucionais,
como AFPs e empresas
de seguro. A Chocolates
colocou no mercado US$
40 milhões em bônus,
com prazo de pagamento
previsto para dez anos, e
um cupom de Libor, para
pagamento em seis meses e
180 pontos base. Já a Cen-
cosud lançou 280 milhões
de soles (US$99 milhões),
que depois converteu em
Unidades de Fomento
(UF), uma moeda inde-
xada à inflação no Chile,
através de um derivativo
conhecido como cross
currency swap.

Muitas empresas na
região estão começando
a olhar com avidez alguns

mercados de capitais locais para
emissões de títulos de dívida,
em particular o mexicano, o
peruano e o colombiano, já que
os fundos de pensão privados
nesses países estão ansiosos por
comprar papéis do gênero com
boa qualificação corporativa.
Eles permitem que os fundos
diversifiquem seus portfólios
de investimento, atualmente
concentrados em títulos de



dívida pública.
É por isso que empresas

como Cencosud, Nacional de
Chocolates, e outra chilena, a
Molymet. se voltam a outros
mercados. Esta última ainda
não vendeu seus bônus, mas
recentemente inscreveu uma
linha para emitir, no México, até
3 bilhões de pesos mexicanos
(US$302 milhões).

Vários banqueiros de inves-
timento consultados concordam
que a tendência chegou para
ficar e que as emissões "trans-
fronteiriças" estarão cada vez
mais fortes.

Para o investidor, sejam AFP
ou Afores (seu similar mexi-
cano), os bônus são atrativos
porque abrem a possibilidade
de compra de papéis de emis-
sores de qualidade, que podem
ser incorporados à carteira de
investimentos locais, uma vez
que. ainda que as empresas
sejam estrangeiras, têm opera-
ções nos países em que lançam
os papéis e fazem a captação.
Por exemplo, uma empresa de
matriz estrangeira pode emitir
um título de dívida no Peru,
com papeis locais, por um valor
limite equivalente ao montante
dos ativos que administra no
país. Qualquer emissão acima
de tal cifra é classificada co-
mo investimento estrangeiro,
diz Alejandro Pérez-Reyes,
gerente de investimentos da
AFP Prima, no Peru.

Por outro lado, a moderniza-
ção nos mercados de derivativos
tornou possível que, hoje, as
empresas "emitam bônus cor-
porativos em qualquer mercado
onde isso seja permitido. E mu-
dem depois a denominação do
título para a moeda que melhor
lhes convém", comenta Ferrer,
da Celfm Capital. Foi o que o
Cencosud fez. De fato, alguns
agentes do mercado destacam
que a colocação de bônus no
Peru. a dez anos, com juros
de 7,19%. não foi "barata"
(ou seja. com taxas, em soles,

mais convenientes). Mas,
afirmam, por outro lado, que
com a conversão do dinheiro
em Unidades de Fomento isso
deixou de importar.

As empresas chilenas são
as que estão à frente nessa
tendência, apesar de não se-
rem as primeiras estrangeiras
a emitir bônus no Peru. A ida
dos chilenos a outros mercados
se explicaria devido à expec-
tativa de aumento da taxa de
juros no país, impulsionada
pelo aumento da inflação,
que tornou o mercado local
menos atraente.

Os bancos de investimento
chilenos começaram esse pro-
cesso trabalhando com em-
presas que possuem operações
fora do país. A LarrainVial é a
principal assessora da Moly-
met. em seus planos de emissão

têm que ser suficientemente
profundos para receber uma
emissão importante, e os prazos
aos quais se emitem têm que
ser atraentes para os investido-
res e as empresas", diz Ferrer,
do Celfin.

Esses fatores fazem com
que, por enquanto, as empresas
não considerem a possibilidade
de emissão de bônus no Brasil,
mercado financeiro mais con-
solidado da região, mas que
sofre com altas taxas de juros.
Um cenário que não deve mu-
dar no curto prazo. Relatórios
indicam que a expectativa de
que a taxa básica de juros con-
tinue a subir fazem com que a
demanda por papéis com prazo
maior que um ano seja baixa,
apesar da excelente classifica-
ção de crédito. No fechamento
desta matéria, a taxa Dl. à qual

Elas passariam a consider
emissões em mercados de ca-
pitais internacionais. Andrés
Galecio, gerente de estruturação
financeira do Celfm Capital,
diz que já estuda o caso de um
cliente interessado em realizar
uma emissão do tipo. mas sem
divulgar o nome.

Mas, pode ser difícil para
empresas sem unidades no
país de emissão dos bônus
atrair o interesse das AFP. Os
fundos de pensão normalmente
tem restrições à quantidade de
papéis estrangeiros que podem
ter em suas carteiras. No caso
dos fundos de pensão perua-
nos, o limite era de 20%, mas
uma modificação legal recente
elevou o teto para 30%, expli-
ca Alejandro Pérez; Reyes, da
AFP Prima.

Qual tamanho deve ter uma

de títulos no México. A Celfm
Capital, segundo Ferrer, tem
três mandatos para executar.
Um deles é o mandato de uma
empresa de varejo chilena,
com operações na Colôm-
bia, onde pretende fazer uma
emissão de títulos, diz Hugo
Horta, gerente de renda fixa e
derivativos do Celfin.

Por enquanto, o interesse
das empresas e dos bancos de
investimento está focado nos
três países aqui citados. O foco
se deve a uma série de fatores,
entre os quais, a estabilidade
econômica, pelo aumento do
número de ínvestidores insti-
tucionais e um cenário favo-
rável de taxas de juros, além
da profundidade do mercado
e dos prazos solicitados pelos
investidores.

"Não se trata apenas de
taxas favoráveis; os mercados

muitos papéis são indexados,
estava em 12,8%.

Por enquanto, somente
empresas que têm operações
cm outros países estão se aven-
turando a fazer as primeiras
emissões. No caso da Nacional
de Chocolates, por exemplo,
Camilo Botero. diretor de fi-
nanças corporativas da empresa,
explica que a idéia foi aproveitar
a oportunidade para refinanciar
passivos relacionados com a
compra, em 2007. da empresa
peruana Good Foods, transação
assessorada pelo Citigroup. "O
que nos atraiu foi o custo do
financiamento", diz Botero,
acrescentando que, por enquan-
to, a empresaa não pensa em
outras emissões no País.

Dentro da atual tendência,
o próximo passo seria a ade-
são de empresas que não têm
operações em outros países.

empresa para considerar uma
operação desse tipo? Não existe
uma resposta única. Por exem-
plo, Andrés Trivelii. gerente de
mercado de capitais de dívida
da LarrainVial, sugere que
uma empresa deveria ter um
ebitda de pelo menos USS 20
milhões. Já Ferrer, do Celfm,
relaciona a cifra às necessidades
da empresa. E acrescenta que,
emitir menos de US$ 50 mi-
lhões não compensa o esforço,
e mais de USS 300 milhões
pode ser arriscado, porque é
um volume muito grande, neste
momento, para um mercado
como o peruano.

Horta, por sua vez. destaca
que a condição está em ter o
grau de investimento. "Empre-
sas com qualificação menor
que um duplo A não deveriam
sequer considerar a hipótese",
afirma. •
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