
uma partida de futebol entre as
seleções do Brasil e da Argentina é um
evento que desperta o interesse de to-
do o continente. Sabemos da rivalidade
entre esses dois países em campo. Mas,
como esta, há muitas rivalidades na
América do Sul, inclusive algumas que
sequer seus próprios protagonistas se
dão conta. Observe o exemplo de Co-
lômbia e Peru. Estes países alimentam
uma concorrência que acelerará seu
crescimento e que poderá levar um dos
dois a se transformar no próximo "tigre
latino-americano".

Ambos estão desenvolvendo seus
mercados de capitais rapidamente. E
os resultados já são visíveis. O salto de
ambos ocorreu entre 2006 e 2007. Nes-
se período, a capitalização do mercado
colombiano cresceu de ÜSS 56,2 bilhões
para US$ 102,3 bi, e a do Peru saltou de
US$ 39,8 bilhões para US$ 67,7 bí.

Tal aumento veio de duas fontes:
ofertas públicas iniciais de ações (IPO,
na sigla em inglês) feitas por compa-
nhias estatais e aumento nos preços
das ações listadas nesses mercados.

Muitos acharam que esse salto em
valor era resultado de uma especulação
pouco saudável. É verdade que os pri-
meiros passos de crescimento de qual-
quer instituição econômica nova e des-
conhecida podem parecer selvagens,
com variações abruptas que pegam as
pessoas de surpresa. Mas se trata do
nascimento e da adolescência de uma
abertura saudável.

Em sua época de ouro, Peru e Co-
lômbia eram reconhecidos e influentes,
mas não eram lugares onde uma par-

cela importante da população tivesse
acesso ao capital. A Colômbia parecia
desenvolver seu mercado mais rapi-
damente que o Peru, graças à IPO da
Ecopetrol. As ações desta petrolífera
entraram na bolsa com muita publici-
dade e forte demanda. O governo ofere-
ceu condições atraentes para a oferta e,
poucos meses depois da IPO, a empresa
pagou um dividendo mais alto do que
o esperado. O valor das ações subiu e os
compradores foram
recompensados. Lu-
craram e logo vende-
ram suas ações a pre-
ços mais altos do que
o que compraram.

A IPO da Ecope-
trol seria a primeira
de cerca de 30 IPO de
companhias estatais,
e por isso era fun-
damental que tudo
saísse bem. A bolsa
colombiana nutria
a expectativa de se
transformar em uma das instituições
centrais da economia nacional. A espe-
rança era de que houvesse demanda por
emissões de novas empresas de menor
porte e sem conexão com o governo.

Já o Peru não dormia sobre o louro.
Estava comprometido em implemen-
tar iniciativas próprias. A maior delas
seria a reforma do sistema privado de
pensões. Os ativos administrados no
sistema peruano cresceram de US$ 2,6
bilhões em junho de 2000 para USS
21,3 bilhões em setembro de 2008. O
número de companhias listadas cres-

Graças a seus
mercados de

capitais, em breve
Colômbia e Peru

poderão atrair mais
investimento
estrangeiro

ceu de 198 em 2007 para 216 em 2008.
Esse aumento tornou-se um incentivo
especial, já que antes o que ocorria era
retirada de inscrições de empresas.

O país deu passos firmes para fo-
mentar a emissão de bônus e ações
pelas empresas e tornar a bolsa de Li-
ma uma fonte de financiamento. Com
o programa Avanza BVL, a bolsa busca
dar apoio às médias empresas que que-
rem emitir papéis no mercado. Também

oferecerá aos analis-
tas novas compa-
nhias para estudar e,
aos administradores
de portfólios, novas
ações e bônus que
considerar.

O rápido de-
senvolvimento dos
mercados peruano
e colombiano tam-
bém trará um bene-
fício adicional. Am-
bos os países já não
precisarão depender

apenas de sua poupança interna para
financiar seu crescimento. Os investi-
dores de portfólios internacionais já
foram atraídos pelo mercado brasileiro
e estão familiarizados com o chileno e
o mexicano. Agora, estarão atentos ao
que acontece na Colômbia e no Peru.
Esses países costumavam ser consi-
derados muito pequenos e com muito
pouca liquidez, mas em breve poderão
atrair tanto investimento estrangeiro
que crescerão rapidamente. E aí se des-
cobrirão rivais em uma partida em que
ambos têm chances de ganhar. •
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