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Os responsáveis pelos investimentos do dinheiro do governo chinês mais que dobraram as 
aplicações nas maiores empresas japonesas ano passado, chegando a um total de 1,6 trilhão 
de ienes (US$ 19,4 bilhões), segundo firmas de consultoria de investimentos e pessoas a par 
da questão. 
 
As aplicações - adquiridas principalmente por meio de veículos de investimentos com nomes 
obscuros e registrados na Austrália - aparentemente são passivas, com os investidores 
evitando opinar sobre questões executivas ou de estratégia empresarial. Mas ressaltam o 
poderio financeiro crescente da China, bem como as ligações econômicas cada vez mais 
estreitas entre a China e o Japão. Os investimentos ocorrem num momento em que a 
economia chinesa acabou de ultrapassar a japonesa e se tornou a segunda maior do mundo, 
depois dos Estados Unidos. 
 
Entre abril e setembro, um acionista chamado SSBT OD05 Omnibus Account Treaty Clients 
surgiu no topo da lista dos dez maiores acionistas registrados de empresas japonesas como a 
Toshiba Corp., a Shiseido Co., a Kirin Holdings e a Tokyo Electric Power Co. O acionista não 
era um dos dez maiores seis meses antes. 
 
Outras empresas também têm com um acionista de nome parecido: a Sony Corp. e os bancos 
japoneses Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group. e Sumitomo Mitsui Financial 
Group, os maiores do país. 
 
Como as participações são menores que o limite de 5% a partir do qual a lei japonesa de 
ações obriga a revelar mais informações, as empresas sabem pouco sobre os investidores, que 
usam veículos registrados no State Street Bank & Trust, em Sydney, filial da holding financeira 
americana State Street Corp. 
 
Mas o fundo soberano Corporação de Investimento da China, conhecido como CIC, é uma das 
instituições por trás da SSBT OD05, dizem pessoas a par da questão. A Administração Estatal 
do Câmbio, conhecida como Safe, que administra os mais de US$ 2,85 trilhões em reservas 
internacionais chinesas, também é uma das partes que provavelmente está por trás do SSBT 
OD05, segundo a Japan Shareholder Services, uma joint venture entre o Mitsubishi UFJ Trust & 
Banking Corp. e a australiana Computershare Ltd. que se concentra em identificação e votos 
de acionistas. 
 
O CIC e a Safe não quiseram comentar. O State Street também não quis comentar sobre seus 
clientes. 
 
A maioria das empresas japonesas consultadas afirma que considera as pequenas 
participações chinesas investimentos de rotina. Mas algumas contrataram empresas de 
identificação de acionistas, como a JSS, para levantar mais informações. 
 
Não é nada surpreendente que o CIC e a Safe estejam investindo em ações japonesas, diante 
do seu tamanho e da importância do mercado japonês. Mas a informação permite um raro 
vislumbre da carteira de aplicações no exterior dos investidores estatais chineses. 
 
O CIC foi criado em 2007 para investir mais agressivamente que a Safe parte das reservas 
internacionais chinesas. A Safe tradicionalmente aplicava em títulos do Tesouro americano e 
outros papéis de dívida soberana. Os dois são normalmente vistos como concorrentes. A Safe 
nunca divulgou detalhes sobre suas aplicações ou até mesmo quanto de seu patrimônio está 
investido em ações, embora se acredite que a porcentagem seja pequena. 
 
O CIC, cujo patrimônio somava US$ 332 bilhões no fim de 2009, anunciou em fevereiro do ano 
passado que tinha um total de US$ 9,6 bilhões aplicados em 60 fundos e ações registradas nos 
EUA, um número que não levou em conta algumas aplicações suas no país que já tinham sido 



divulgadas. Foi a primeira vez que o CIC divulgou detalhes sobre suas aplicações em ações e 
fundos americanos. 
 
Segundo um relatório recente compilado pela consultoria japonesa de investimentos Chibagin 
Asset Management com base em registros de empresas sobre seus acionistas, os fundos 
estatais chineses mais que dobraram suas aplicações nos seis meses encerrados em 30 de 
setembro, para cerca de 1,62 trilhão de ienes em 90 empresas, ante 624 bilhões de ienes em 
35 empresas em março. Os números citados não incluem aplicações de outros investidores 
chineses. 
 
Um acionista registrado com um número parecido no mesmo endereço em Sydney, o SSBT 
OD05 Omnibus China Treaty 808150, surgiu pela primeira vez como o oitavo maior acionista 
da Sony num relatório da empresa sobre o ano fiscal encerrado em março de 2008, e desde 
então tem investido cada vez mais em firmas blue chip do Japão. 
 
A Sony informou que o SSBT OD05, que tem uma fatia de 1,6% da fabricante de eletrônicos, é 
registrado em Sydney e é representado por uma filial do HSBC Holdings. Mas "em termos de 
investidores ou verdadeiros acionistas, não sabemos quem são", disse um porta-voz da Sony. 
 
"Sabemos que [o SSBT] provavelmente é um fundo soberano chinês, mas não acompanhamos 
acionistas específicos", disse um porta-voz da química Nitto Denko Corp. O SSBT OD05 
Omnibus Account Treaty Clientes era um dos dez maiores acionistas da Nitto Denko em 
setembro. 
 
A JSS tem recebido de seus clientes um número crescente de pedidos de informação sobre o 
SSBT. Tatsuya Imade, o diretor-gerente da JSS, disse que a empresa criou uma equipe no ano 
passado para investigar os obscuros acionistas por trás do SSBT OD05 Ominbus Treaty. Imade 
afirmou também que as aplicações da conta do SSBT OD05 não são investimentos estratégicos 
mas sim aplicações de diversificação de carteira. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25,26 e 27 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


