
PLANO DE ATRAÇÃO 
O ano que apenas começou pode ser muito bom 

para vários países latino-americanos. Os fluxos de 
capital desempenharão um importante papel ao 

determinar as taxas de crescimento da atividade econômica. 
E, certamente, tais fluxos terão impacto dominante sobre os 
preços dos ativos financeiros, de empresas locais e no merca
do imobiliário. 

Investidores de portfólio em todos os lugares do mundo 
questionam suas convicções mais arraigadas. A velha di
ferenciação entre os países industrializados e os países em 
desenvolvimento, que décadas atrás lhes serviu como bússo
la, falhou nos últimos dez anos. Os mercados de renda fixa e 
variável dos países industrializados registraram perfomance 
aquém da desejada durante esse período. Já os mercados 
emergentes, conhecidos por sua volatilidade, passaram a ser 
mais estáveis e atraentes. Agora, o maior medo dos investido
res é acreditar demais da conta na metamorfose dos merca
dos emergentes. Buscam, ansiosos, por sinais de revitalização 
das economias industriais. 

Entretanto, essas economias se mostram cada vez mais 
velhas. Suas dívidas ameaçam qualquer perspectiva de recu
peração rápida. E essa sombra permanente faz os investidores 
voltar sua atenção a regiões anteriormente inexploradas. 
Hoje, a América Latina é vista como uma região diversificada 
e merecedora de uma análise cuidadosa. 
Evidentemente, o país que os estrangeiros 
estudam mais de perto é o Brasil. Estão 
fascinados com ele. 

Depois, os investidores estrangeiros 
de portfólio voltam seu radar para o Peru, 
a Colômbia, o Chile e o México. Eles gostam da Argentina e 
planejam tirar férias lá, mas hesitam em comprar ações ou 
bônus do país. Fazem pequenas compras de ações no Peru, 
aproveitando-se do exchange trade fund (ETF) que está listado 
na Bolsa de Nova York. Comentam a possibilidade de comprar 
bônus colombianos, mas não encontram uma maneira fácil 
de fazê-lo; analisam o mercado do México e, depois, compram 
algumas ações da América Móvil. 

Entre os aspectos positivos dos principais mercados f i 
nanceiros latino-americanos - Brasil, Peru, Colômbia, Chile e 
M é x i c o , os estrangeiros sempre destacam a baixa quantidade 
de dívida pública como proporção do PIB. Citam, também, a 
melhoria na proteção dos direitos dos acionistas minoritários e 
o crescimento da participação local nos mercados de ações e bô
nus. Suas posições são mais fortes quando uma grande parcela 
da classe média de um país detém ações e bônus emitidos local
mente. Eles também citam a composição etária da população. A 
taxa de crescimento da população nessas nações tem diminuí
do; portanto, a proporção de dependência está melhorando. 

O desafio para esses cinco países é 
decidir quanto investimento estrangei
ro querem atrair. Eles podem permitir o 
ingresso de investimentos estrangeiros 
para fortalecer suas moedas e aumen

tar os preços de ativos. Essa política favorece os titulares de 
ações e bônus e os proprietários de imóveis, enfraquece os 
incentivos para a exportação e fortalece os incentivos para 
a importação, principalmente de bens de consumo de luxo. 
Ela gera riqueza, mas não empregos. Essa política é arriscada 
porque a entrada de investimento estrangeiro é notoriamen
te instável. Os investidores estrangeiros estão muito suscetí
veis ao pânico. No fundo, eles sabem como são ignorantes em 
relação ao que está realmente acontecendo nos países onde 
seus investimentos estão localizados. 

Para os investidores locais astutos, o desafio consiste em 
medir o quanto de dumb money é investido em seus merca
dos locais, e que o dumb money vai comprar depois. Ondas 
de dumb money criam oportunidades, mas essas ondas de 
repente podem virar hostis. 
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