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O fluxo de recursos asiáticos em
direção a operações no mercado
de capitais brasileiro, desde fu-
sões e aquisições à compra de
ações e debêntures, disparou
neste ano, e bancos de investi-
mento e gestores de fundos di-
zem que é só o começo. Em
2009, a fatia desses investidores
em operações de compra de
empresas brasileiras era menor
do que 10%. Agora já aboca-
nham 35,8% do volume de ne-
gócios. Nas ofertas de ações fei-
tas no primeiro semestre, os
asiáticos ficaram com 4,7% do
volume — é pouco, mas mais do
que o dobro do ano passado,
quando ficaram com 1,9%.

Os números, levantados pela
Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima), são uma
amostra do aumento de apetite
desses investidores pelo país,
em busca de maiores retornos e
de garantir matéria-prima para
seus negócios de origem. O mo-
vimento, que começou com ja-
poneses e coreanos, ganha força
com chineses e já desponta
também entre indianos.

“O Brasil passou a ser impor-
tante porque nosso mercado in-
terno permaneceu forte mesmo
com a crise financeira global. O
crescimento das classes C e D
está comprovado, o que cria
uma perspectiva melhor para as
empresas que querem se insta-
lar aqui e faz o investimento va-
ler a pena, já que não há tanta
dependência de estabilidade
externa”, diz Shin Hong, sócia
do escritório Tozzini Freire.

Para a advogada, que atende
ao menos duas empresas asiáti-
cas por dia interessadas em fin-
car pé no Brasil, obstáculos
como distância de mais de 30
horas de voo e novo direciona-
mento dos conselhos de admi-
nistração das companhias asiá-
ticas têm sido determinantes
para a instalação de filiais ou
compra de ativos no país. “Mui-

tas empresas asiáticas estão se
verticalizando para não depen-
der de atravessadores no abas-
tecimento de matérias-primas
do Mercosul”, pontua Shin.

A abertura da temporada de
operações volumosas com re-
cursos do leste começou no fi-
nal do ano passado, na avalia-
ção de Bruno Amaral, coorde-
nador de fusões e aquisições da
Anbima e executivo do BTG
Pactual, com a compra de
21,52% da MMX pela estatal
chinesa Wuhan Iron and Steel
(Wisco) e a associação para
construção de uma siderúrgica
em Porto do Açu. Nesse projeto,
70% da Wisco e 30% do grupo
EBX, o investimento inicial é de
US$ 5 bilhões. Amaral destaca
ainda a transação de US$ 3 bi-
lhões feita em maio, de compra
de 40% de participação da Sta-
toil no campo de petróleo Pere-
grino pela chinesa Sinochem.

“O apetite por investimento
estratégico no Brasil é muito
grande no mundo inteiro, mas
os asiáticos têm tido maior inte-
resse para setores ligados a re-
cursos naturais”, diz Daniel Da-
rahem, co-diretor do banco de
investimento J.P. Morgan no
Brasil. Exemplos de transações
que envolvem matéria-prima
foram a venda de 25% da con-
troladora do projeto MVM Re-
sources International pela Vale
para a japonesa Mitsui & Co. por
US$ 275 milhões em julho e a
compra de 50,8% da Equipav
Açúcar e Álcool pela indiana
Shree Renuka Sugars. Para Da-
rahem, é só o começo.

Somente as cinco maiores
operações (considerando as que
tiveram valores revelados) des-
te ano rondam R$ 15 bilhões.
Os dados de investimento es-
trangeiro direto mostram que,
de janeiro a julho deste ano, o
fluxo de capital chinês para o
país somou US$ 367 milhões,
ante US$ 73 milhões no mesmo
período de 2009, segundo o BC.
Os sul-coreanos também ele-
varam a cifra, de US$ 106 mi-
lhões para US$ 194 milhões. ■

Participação de
asiáticos em fusões
triplica em um ano
Investimentos japoneses, coreanos, chineses e indianos
dobram neste ano, em função da atividade interna forte

“O crescimento
das classes C e D
está comprovado,
o que cria uma
perspectiva melhor
para as empresas
que querem
se instalar aqui

Shin Hong,
sócia do escritório

Tozzini Freire

INDIANOS SHREE RENUKA SUGARS 

compra 50,8%
da Equipav Açúcar e Álcool, com 
injeção de R$ 600 milhões mais 
assunção de parte da dívida de 

R$ 1,5 bilhão 
em fevereiro

COREANA HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES  

compra 10% 
da divisão de estaleiros
de Eike Batista,

valor não divulgado
em fevereiro

Principais operações de companhias asiáticas no Brasil este ano

INVESTIDAS QUE VÊM DO LESTE
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Europa pode entrar em recessão, diz Stiglitz
O prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, alertou ontem que
a economia da Europa pode entrar novamente em recessão por conta
dos cortes promovidos por governos para redução de déficits. O prêmio
Nobel da Economia em 2001 alerta que, “mesmo pelo fato de tantos
governos na Europa estarem focados no déficit artificial de 3% do PIB,
que não tem qualquer ligação com a realidade e sim com apenas um lado
da balança, a Europa corre ainda o risco de entrar em nova recessão”.

● Às 7h, a Fipe divulga a
terceira prévia do IPC de agosto.
● Às 10h, o Seade divulga
dados de emprego.
● Às 12h30, o BC divulga
o fluxo cambial semanal.
● Às 11h, saem as vendas de
novas casas nos EUA de julho.

AGENDA DO DIA
Chris Ratcliffe/Bloomberg

CONSÓRCIO CHINÊS ECE 
(Birô de Exploração e Desenvolvi-
mento Mineral do Leste da China)

compra ativos
de minério de ferro do grupo 
Itaminas, por  

US$ 1,2 bilhão  
em março

CHINESA SINOCHEM

compra 40%
de participação da Statoil
no campo de petróleo
Peregrino, por  

US$ 3 bilhões
em maio

CHINESA STATE GRID 

compra ativos 
da Plena Transmissora, por 

R$ 3,1 bilhões  
em maio

JAPONESA SUMITOMO CORP. 

compra 30%
de participação na Mineração 
Usiminas, por

R$ 3,5 bilhões
em junho

Infografia: Anderson Cattai e Alex Silva sobre foto de Kim Kyung-Hoon

Bancos
seguem ritmo
das empresas
China Development Bank
tem estudado mercado brasileiro
para instalar operação local

A fila de interessados em migrar
de mercados asiáticos para o
mercado brasileiro está forte-
mente relacionada a commodi-
ties, seja no fornecimento direto
de matérias-primas ou serviços
relacionados especialmente a
mineração, óleo e gás e infraes-
trutura. Entre os interessados
mais conhecidos para aterrisar
no país, está a chinesa de alu-
mínio Chinalco, que sondou
operações de empresas do gru-
po do empresário Eike Batista.

Mas o apetite desses investi-
dores tem aumentado também
no setor financeiro, e não é de se
estranhar. Assim como os ban-
cos brasileiros estão se interna-
cionalizando com o argumento
de acompanhar seus clientes em
operações além-fronteiras, as
instituições asiáticas querem
fazer exatamente o mesmo. O
coreano Woori Bank já solicitou
ao Banco Central do Brasil auto-
rização para operar aqui, incre-
mentando a operação feita pelo
Korean Exchange Bank e Ko-
rean Development Bank.

O próximo da fila, entre-
tanto, deve ser o China Deve-
lopment Bank (CDB), cujos
executivos têm feito visitas
constantes ao país e estudado a
instalação no mercado brasi-
leiro. O banco chegou a anun-
ciar a chegada no ano passado,
com instalação de escritório no
Rio de Janeiro, mas ainda não
saiu do papel. A instituição já
financia empresas brasileiras,
como a Petrobras.

“Além de financiar as com-
panhias que atendem no país
de origem, essas instituições
estão olhando operações es-
truturadas com o Brasil. É o
caso também do China Export
Bank (China Eximbank)”,
afirma Shin Hong, sócia do es-
critório Tozzini Freire.

As duas instituições também
fazem peso à atuação iniciada
este ano pelo Bank of China,
que obteve registro do BC no
ano passado. Shin destaca que
uma característica marcante
dos investimentos chineses é a
participação do governo nas
operações. Nas mais recentes, o
que se viu foi justamente o
avanço das estatais, caso da Si-
nochem e da Wisco.

“Os indianos avançam com
investimento privado, mas o
que esses dois grupos têm em
comum é fazer negócios em di-
nheiro”, diz a advogada.

A opção de pagamento com
caixa (com formatação de dívi-
da no exterior, mas registro à
vista para o vendedor de maior
parte da parcela) em detrimen-
to de troca de ações, por exem-
plo, é justificada pelo desconto
maior obtido nesta forma de
pagamento. Quando o governo
de origem está envolvido, fica
ainda mais simples para a em-
presa obter um financiamento
de baixo custo para a compra
imediata. ■ M.L.F.

Instituições
asiáticas querem
acompanhar
internacionalização
de suas empresas
clientes e atuar
em operações
estruturadas
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 38-39.
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