
As vezes não ha o que fazer.
Durante grande parte de
2008, discutiu-se na Co-

lômbia a importante reforma
financeira, que introduziria,
entre outras coisas, a possi-
bilidade de que os fundos de
pensão pudessem oferecer
"multifundos" a seus clientes,
como foi feito primeiramente
no Chile e no Peru. Estes fun-
dos teriam exposição distinta
a mercados de renda fixa e
variável, mas, no final, a crise

mundial fez com que o governo
colocasse o projeto no conge-
lador. De certa forma, foi um
golpe de sorte, porque "por
ter um só fundo com menor
exposição à renda variável,
houve o acúmulo de seis e tanto
por cento de rentabilidade",
explica Pedro Flecha, presi-
dente da Associação de AFP
do Peru. Em contrapartida, no
Chile e no Peru os fundos que
investem em ações sofreram
fortes perdas.

A crise financeira e econô-
mica está refletindo em vários
projetos de reformas muito
necessárias para aprofundar
os mercados de capitais da
região, como a mencionada
reforma financeira colombiana,
o projeto MK3 no Chile e o
Plano Diretor do Mercado de
Capitais no Brasil. E, se fosse
pouco, o futuro ainda guarda
outras distrações alérn da crise,
como as eleições.

O projeto colombiano, que

também inclui a criação de uma
defesa de clientes de entida-
des financeiras, foi congelado
na segunda metade de 2008,
após ter recebido aprovação
das comissões conjuntas da
Câmara dos Representantes
e do Senado. Mesmo faltando
apenas a aprovação ern plená-
rio, foi colocado em stand by,
segundo versões oficiais, para
buscar sugestões da última cú-
pula do G20 em Washington e
melhorar o projeto. Contudo,



como não pode ser aprovado
antes do fim do calendário
legislativo, terá que esperar
pelo menos até março para
sua discussão. "E há outros
temas que seguramente se-
guirão tomando a atenção
do governo e do Congresso,
como a reforma que permitiria
a reeleição pela terceira vez
do presidente Álvaro Uribe",
comenta Edgar Jiménez,
chefe de análises da casa de
investimentos colombiana
Stanford Eagle.

CAMINHO CERTO
"Não é urna reforma estrutural
enorme", explica Jiménez,
"mas sim uma reforma no ca-
minho correto. E, à medida que
não apareçam eventualidades
importantes no governo ou no
legislativo, não deve passar
da metade do ano".

No Brasil, o Plano Diretor
é uma iniciativa que une esfor-
ços do setor privado e público
e que tenta identificar reformas
para aprofundar os mercados
de capitais. A primeira versão
vem de 2002 e foi a semente
que levou o País a se conver-
ter em um peso pesado das
finanças na região. O famoso
Novo Mercado modernizou a
bolsa e fez com que o número
de ofertas iniciais de ações
subisse de uma, em 2002,
a 64 em 2007, e elevou a
capitalização do mercado
acionário brasileiro de US$
180bilhõesaUSS l,12trilhão
no mesmo período.

A nova versão do Plano
Diretor, lançada em 2008
por um conselho executivo
do qual participam 19 enti-
dades públicas e privadas,
identifica outras áreas que
devem ser melhoradas. Entre
as propostas estão algumas
que requerem aprovação do
Congresso, corno a reforma
para diminuir a carga tributá-
ria das operações no mercado

de capitais e outra de reforma
previdenciária. Outras propos-
tas poderão ser implantadas
por meio de decretos ou deci-
sões executivas. Neste grupo
encontram-se iniciativas no
campo da governança corpo-
rativa - urna das poucas que
surgiram como resposta à crise
-, como incentivar as empre-
sas a incorporar métodos de
administração de riscos, a
exemplo do que já fazem as
empresas financeiras, e assim
evitar casos de companhias
como a Aracruz, que foi pre-
judicada pela exposição em
derivativos financeiros.

O Plano Diretor também
menciona a redução dos custos
de capital para as empresas
e o estímulo à formação de
market makers, ou seja, in-
termediários no mercado que
se comprometem de antemão

2010 que dominarão a agenda
política do próximo ano.

Outro país que enfrenta
um cenário de eleições e
crises é o Chile, que poderá
prejudicar a aprovação de um
importante pacote de refor-
mas conhecido como MK3.
Alejandro Micco, coordena-
dor de mercados de capitais
do Ministério da Fazenda,
ressalta que outros projetos
de reforma, como uma lei de
câmaras de compensação para
transações financeiras e uma
lei de governança corporativa,
serão aprovados no começo
de 2009.

O MK3 busca, segundo
Micco, facilitar que inves-
tidores estrangeiros possam
investir no país, aumentando
a liquidem e profundidade do
mercado. Entre suas medidas
específicas estão a criação do

haver grupos que busquem
dividendos políticos ao blo-
quear o projeto, culpando o
grupo contrário de obstruir
a agenda".

No Peru, estão sendo vistos
avanços no aprofundamento
dos mercados de capitais,
ainda que não haja grandes re-
formas que englobem distintos
aspectos atualmente em dis-
cussão no Poder Legislativo.
Pedro Flecha, da associação
AFP. explica que no fim de
2008 a Superintendência de
Bancos e Seguros permitiu
que as AFPs invistam agora
em fundos de investimento,
em fundos mútuos, em swaps
e forwards.

Também é estudado per-
mitir que elas invistam em
um maior número de ações
locais. "De 330 ações listadas
na bolsa local, apenas umas

a fazer contraparte em opera-
ções de certos instrumentos,
para assim garantir a liquidez
do mercado; e uma iniciativa
de educação financeira.

"Alguns dos projetos se-
rão aprovados em 2009 e
outros seguramente o serão
mais para frente; depende-
rá da complexidade e do
momento político", afirma
Alfredo Moraes, presidente
da Associação Nacional de
Instituições do Mercado Fi-
nanceiro do Brasil (Andima).
"O importante é que não se
trata apenas de um pacote
que requer aprovação total
no Congresso, e sim de dis-
tintas iniciativas necessárias
no mercado." Este ponto não
é menos considerado do que
as eleições presidenciais de

exchange trodedfunds (ETF),
e a extensão da isenção do
imposto sobre ganhos de
capital a mais investidores
institucionais de fora e a um
número maior de instrumen-
tos - agora isso só é permiti-
do para certas ações. Micco
acrescenta que a proposta
deve entrar no Congresso no
primeiro semestre de 2009 e
que a crise não deve ser um
freio, e sim um catalisador
para sua aprovação.

Contudo, para o deputado
do partido de oposição UDI,
Rodrigo Álvarez, membro da
Comissão da Fazenda da Câ-
mara, a aprovação do projeto
será difícil de acontecer em
2009. "Entrou no caminho
crise econômica", diz. "E
ern um ano de eleição, pode

30 cumprem as condições ne-
cessárias para que possamos
compra-las", explica.

O que está claro é que a
América Latina requer a apro-
vação destes novos projetos
o quanto antes. Um mercado
de capitais firme e profundo
é um componente indispen-
sável de uma economia sadia
e em crescimento, e em uma
região na qual os principais
atores são e seguirão sendo
os investidores institucionais
como as ÁFP - que por seu
papel social requerem que
todos os passos que possam
tomar sejam claramente de-
limitados e definidos.

Sem a vontade dos órgãos
regulatórios dos mercados de
capitais, o mercado será mais
fechado. •
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