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Depois de apostas nos Bric, especialistas em emergentes veem oportunidades de investimento 
em países como Iraque e Egito.  
 
Os gestores de recursos estão de olho em investimentos no Iraque e em outros países que se 
recuperam de instabilidades políticas. Isso porque, depois da alta de mercados como o Brasil e 
a Índia, lugares exóticos estão se tornando mais aceitáveis entre os investidores. Desde a crise 
financeira, as pessoas vêm tentando compensar o crescimento fraco do mundo desenvolvido 
alocando mais dinheiro em mercados emergentes como o Brasil, Rússia, Índia e China, que 
formam os Bric.  
 
Os gestores estão agora se voltando para países mais exóticos, classificados como mercados 
de fronteira não amadurecidos, em vez de mercados emergentes. Esses países exibem 
características que prometem crescimento acelerado, como riqueza em recursos naturais ou 
populações jovens. Entre esses mercados, estão Iraque, Bangladesh e Egito. 
 
"Estamos interessados no Iraque, o problema é que eles não possuem um sistema que permita 
a entrada dos investidores", disse, em Mônaco, durante um fórum de investimentos, Mark 
Mobius, especialista em mercados emergentes da gestora americana Franklin Templeton e 
responsável pelo Templeton Emerging Market Group. Mobius acrescentou que está em busca 
de oportunidades em Bangladesh. 
 
Um relatório do Citigroup publicado este ano estima que nos próximos cinco anos a Mongólia e 
o Iraque irão crescer a taxas de dois dígitos, ambos os países conduzidos pela extração de 
recursos naturais. O Iraque também deve se beneficiar pela reconstrução após a guerra. 
 
Este ano, o Goldman Sachs lançou seu fundo de investimentos "Next 11", que aplica no 
Paquistão e também na economia mais estável da Turquia, além de outros países identificados 
como motores do crescimento pelo economista Jim O'Neill, que cunhou o termo Bric. O HSBC 
lançou um fundo para investimentos em um grupo de seis países que o banco chamou de 
Civets, incluindo a Colômbia, um país que está saindo de anos de violência política e criminal.  
 
Enquanto isso, o Standard Bank revelou ser um "fã ardoroso" do Zimbábue. "No longo prazo, o 
que vemos nesses países é bastante promissor", afirma Rudolf Aperbrink, presidente-executivo 
da HSBC Global Asset Management para a Europa, Oriente Médio e África. "Alguns podem 
estar um pouco instáveis no momento, mas talvez este seja exatamente o ponto de olhar para 
eles e formar posições".  
 
A instabilidade política não é motivo para ignorar esses países, diz Allan Conway, diretor de 
mercados emergentes da administradora britânica de fundos Schroders, que tem US$ 27 
bilhões sob gestão. "Temos que ser cautelosos ao assumir que o risco político por si significa 
que você não deveria investir", explica Conway. 
 
Embora os investidores pareçam estar aceitando mais alguns riscos políticos, a governança 
corporativa continua sendo uma grande preocupação. A corrupção "ainda é um grande 
problema" nos mercados emergentes, mas "parece que os mercados não estão dando muita 
atenção a isso", afirma David Gait, gestor do fundo First State Asia Pacific Sustainability. 
 
Uma pesquisa da Ernst & Young divulgada no mês passado constatou que mais de 80% dos 
participantes baseados em mercados emergentes veem a corrupção como disseminada nos 
lugares onde trabalham. Escândalos de corrupção na Índia levaram os fundos mútuos 
especializados no país para o fim dos rankings de desempenho no ano passado, demonstrando 
que os mercados emergentes ainda têm uma tendência de volatilidade. 
 
A Rússia é "o mercado emergente mais barato do mundo" em parte por causa das 
preocupações com a governança, explica Conway, da Schroders. "É preciso ter certeza de que 



o grau de corrupção não vai ameaçar o investimento que você está fazendo, e que ele também 
esteja embutido nos preços do mercado", diz. 
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