
Brasil está no topo da agenda dos investidores latino-
americanos. O volume de recursos da América Latina que
ingressou no mercado de capitais brasileiro cresceu exponen-
cialmente em 2009. Esse movimento deverá continuar em
2010, apesar das medidas recentes para conter a entrada de
dólares por meio do estabelecimento de uma alíquota de 2% no
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nos investimentos
em ações. Não há estatísticas oficiais sobre o dinheiro que che-
ga, mas estimativas dos profissionais de mercado mostram
que o Brasil recebeu cerca de US$ 3 bilhões de investidores
latino-americanos até meados de outubro de 2009, sem con-
siderar o investimento direto. Hoje, segundo cálculos desses
profissionais, quase metade do dinheiro latino-americano
investido no exterior vem para o Brasil.

O grande atrativo é a combinação entre a rentabilidade das
empresas e a liquidez das ações. Tradicionalmente, esses dois
elementos vinham estimulando a participação de investido-
res americanos e europeus. Agora, as qualidades do mercado

brasileiro também atraem os endinheirados dos países da Amé-
rica Latina. Outro apelo é a segurança: a obtenção do grau de
investimento, que possibilita o ingresso de recursos de fundos
institucionais. "O Brasil está na rota dos fluxos internacionais de
capital, e isso inclui outros países latino-americanos", diz Alfre-
do Coutmo, diretor para América Latina da Moody's Economy.

O Brasil vem recebendo investimentos estrangeiros de US$
30 bilhões por ano em média nos últimos três anos. "Com o
novo apelo dado pelas perspectivas econômicas e pelo grau de
investimento, os fluxos de capital podem aumentar entre 15%
e 20% nos próximos anos", estima Coutino. Os investidores de
países vizinhos, em especial México, Chile, Argentina e Vene-
zuela, estão interessados principalmente nos setores de energia
e construção civil, bastante fortes em seus países de origem e
com boas perspectivas por aqui. O grosso do dinheiro ainda virá
de países desenvolvidos, tanto sob a forma de investimento
direto quanto de ações, mas o capital latino é o que tem mais
possibilidades de crescimento no curto prazo.



INTEGRAÇÃO DAS BOLSAS
De olho na força da América Latina, a BM&FBovespa está bus-
cando a integração entre os mercados acionários locais. "Aideia
é estabelecer uma rede de interconexão entre as bolsas de ou-
tros países", diz João Lauro Amaral, diretor da área internacional
da BM&FBovespa. As negociações mais avançadas são as com
as bolsas de Santiago, Lima e Bogotá, e devem se materializar
a partir de 2010. "Não pretendemos adquirir outras bolsas. As
alianças são mais importantes", diz ele.

Estabelecer vínculos fortes com outros mercados latino-
americanos está no topo da agenda de Edemir Pinto, presidente
da BM&FBovespa. Pelos acordos que estão sendo negociados,
os investidores tanto no Brasil quanto em outros países da
América Latina poderão visualizar o comportamento dos
papéis de empresas listadas nas diversas bolsas. Além disso, a
BM&FBovespa vai estimular companhias de países vizinhos a
captar recursos no mercado brasileiro, por meio do lançamento
de Brazilian Deposítary Receipts (BDR). "A América Latina é um
mercado importante", disse Pinto, ao anunciar os resultados do
primeiro semestre. "Estamos levando propostas de serviços e
parcerias, e para cada país há um desenho específico, de acordo
com suas necessidades."

O grande atrativo do mercado brasileiro é a alta rentabili-
dade oferecida pelas ações. Em 2009, até meados de outubro, o
índice Bovespa acumulou uma rentabilidade de mais de 129%
em dólares, o segundo melhor desempenho na região, perdendo
apenas para a bolsa do Peru (veja quadro). As diferenças a favor
do mercado brasileiro são a diversidade dos setores negociados
e a maior liquidez, que garante mais facilidade na hora de
comprar e vender ações. Segundo Luis Scaglianti, diretor da
corretora Banif Securities, a diversificação na bolsa reflete a
complexidade e a sofisticação da economia brasileira, apesar da
relevância de setores básicos como petróleo e mineração.



APETITE PELO RISCO
Os investidores latino-americanos sempre foram tímidos em
seus investimentos no Brasil, apesar da proximidade geográfi-
ca. Tradicionalmente, a preferência era por papéis americanos e
europeus. No entanto, a crise financeira do ano passado mudou
esse comportamento. "O interesse dos investidores chilenos
no Brasil cresce cada vez mais. No início do ano, o volume era
pequeno, mas com a recuperação do mercado a partir de abril,
as pessoas físicas também passaram a ver o mercado brasileiro
corno alternativa de investimento", diz Simon Rosinsky, gestor
do Celfin Asset Management do Chile. Os ativos aplicados nos
fundos destinados à América Latina passaram de US$ 250 mi-
lhões no início do ano para US$ 600 milhões no fim de setembro.
Desse total, mais de 60%foram aplicados no Brasil, algo inédito.
O interesse é tanto que o Celfin criou um fundo dedicado apenas
a investimentos no Brasil. Lançado no início do ano, o fundo já
acumula US$ 60 milhões.

O interesse dos investidores latinos pelo Brasil não apenas
cresceu, mas também mudou de forma e agora exibe um apetite
muito maior pelo risco. As primeiras aplicações destinavam-se
ao mercado de renda fixa, buscando aproveitar as exuberantes
taxas de juros brasileiras, seja nos títulos públicos, seja em pa-
péis de rendafixa das empresas. Nos últimos meses, entretanto,
ofluxo parainvestimentos em ações aumentou. Os investidores
colombianos e chilenos estão entre os que entraram na partici-
pação do Santander, realizada no início de outubro.

Segundo Maurício Barreto, vice-presidente de negócios
internacionais da corretora colombiana Ações e Valores, o
apetite dos investidores latinos cresceu devido à resiliência
da economia brasileira em relação à crise internacional. "As
economias brasileira e de outros países emergentes foram
menos golpeadas do que as dos países desenvolvidos. Por isso,
mais investidores vierampara o Brasil", afirma. Ele explica que,
no mercado acionário, a preferência é por papéis de grandes
empresas, como Vale, Petrobras e Embraer. "As empresas novas
inspiram menos confiança e são menos conhecidas, pois nunca
fizeram uma apresentação na Colômbia", lembra.

Segundo Rosinsky, do Chile, parte dos investimentos chile-
nos já era, há algum tempo, destinada às grandes companhias,
como Vale, Itaú Unibanco e Petrobras, mas cresce o interesse por
setores ligados à infraestrutura, como a Companhia de Conces-
sões Rodoviárias (CCR). Além disso, as ações do setor imobiliário

também ganham peso por meio de fundos que investem em pa-
péis corno MRV, Cyrela e Rossi. O interesse por empresas do setor
de consumo, como Lojas Renner, Pão de Açúcar e Americanas
também aumentou. No setor financeiro, ganham peso tanto
os bancos grandes quanto os médios. "A busca é por ações de
empresas de elevado crescimento e que dependem da economia
doméstica", afirma. A Celfin conta com equipe especializada em
analisar as companhias brasileiras.

O fluxo de investimentos para o Brasil tenderá a crescer
se os acordos em negociação pelas bolsas forem fechados. No
entanto, os bancos também terão de formar parcerias. "Vamos
estimular o acordo entre os intermediários", ressalta Amaral.
Tais parcerias já fazem parte da realidade dos mercados locais.
A Banif Securities, ligada ao banco português Banif, atua há
tempos junto com o mercado latino-americano e notou um
aumento do interesse. "Mais e mais clientes pessoas físicas, cor-
retoras e famify offices latinos nos procuram para abrir contas
no Brasil", diz Scaglianti. Abusca vem de países como o México,
Chile, Argentina e Uruguai.

Já a corretora Souza Barros, por exemplo, abriu recentemen-
te um escritório em Miami para atender clientes no Panamá, na
Colômbia, no Uruguai, no Equador e no Chile. "O conhecimento
deles sobre o Brasil nos surpreendeu, e a demanda por ações é
elevada", diz Carlos Alberto Souza Barros, diretor-presidente
da corretora, que já fechou dez parcerias na América Latina.
"Temos de deixar de olhar para o próprio umbigo." •
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