
Não é de hoje que economias
emergentes — dentre as quais
se destacam Brasil, Índia e Chi-
na — tornaram-se populares en-
tre os investidores estrangeiros.
No que diz respeito ao Brasil,
particularmente, o que os do-
nos do dinheiro esperam ver,
ainda por alguns anos, é cresci-
mento econômico acelerado. A
perspectiva fica clara no exten-
so estudo “Ressurgimento dos
mercados emergentes: acesso,
risco e recompensa”, elaborado
pela consultoria americana Ta-
bb Group, especializada em
mercados financeiros. Mas um
componente novo — considera-
do ainda distante pelos econo-
mistas — já começa a entrar na
conta: a migração do Brasil de
país emergente para a condição
de desenvolvido.

“Os participantes do estudo
acreditam que a taxa de cresci-
mento do Brasil vai abrandar
conforme seu status muda de
mercado emergente para de-
senvolvido. Isso é uma faca de
dois gumes para o país. Merca-
dos desenvolvidos são vistos
como mais estáveis, mas cres-
cem mais devagar”, afirma Ke-
vin McPartland, diretor de pes-
quisa de renda fixa do Tabb
Group e autor do relatório. “Es-
sa designação provavelmente
significa um menor retorno
anual para os investidores.”

É uma percepção bem dife-
rente da que as pessoas ouvidas
por McPartland — 16 institui-
ções, entre investidores e corre-
toras — têm da China, onde
acreditam que o crescimento
econômico está só começando.

Fatores de mais curto prazo
também são apontados pelo es-
tudo. “O crescimento econômi-
co do Brasil nos últimos cinco
anos é inegável, mas a inflação
alta e a forte apreciação do real
em relação a outras moedas-
chave pode limitar o potencial
nos próximos anos”, indica o re-
latório. E, como crescimento
econômico é o que todos alme-
jam, McPartland ressalta a
“competição” dos consolidados
como Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China) com os novos emer-
gentes de um grupo já conheci-
do como Civets. O grupo é for-

mado por Colômbia, Indonésia,
Vietnã, Egito, Turquia e África
do Sul. É hora dos Brics se move-
rem, já que os Civets “são a pró-
xima onda de mercados finan-
ceiros emergentes com perspec-
tivas similares às que as nações
Bric’s começaram a experimen-
tar uma década atrás.”

Atratividade
Apesar das perspectivas de-
monstradas no relatório do Tabb
Group, os economistas veem o
mercado financeiro brasileiro
ainda recheado de atratividade
para os investidores estrangei-
ros. “A taxa de juro real do Bra-
sil é muito mais alta que a de ou-
tros emergentes”, diz o estrate-
gista global para mercados emer-
gentes do Barclays Capital, Jose
Wynne. “Um título de inflação
de cinco anos no Brasil embute
retorno superior a 6% ao ano. É
preciso ir para a Turquia para
conseguir o segundo melhor re-
torno, algo como 2% ao ano.”

Na visão de Wynne, altas taxas
reais de juros devem permanecer
pelo menos nos próximos dois ou
três anos. Para o economista-che-
fe do Deutsche Bank, José Faria, o
caminho até o Brasil se tornar efe-
tivamente um país desenvolvido
ainda é longo. “A perspectiva de
crescimento aqui está acima das
economias desenvolvidas. Mas o
que importa é como manter essa
taxa elevada”, diz. Faria projeta
que a taxa média sustentável de
crescimento do Brasil seja em tor-
no de 4,5% ao ano pelos próxi-
mos cinco anos. “O país precisa
conseguir pelo menos isso para
corresponder às expectativas dos
investidores. Senão, eles olharão
para outras partes do mundo.”

E quais são os principais con-
correntes do Brasil atualmente?
“A grande competição está entre
Brasil e China”, avalia o presiden-
te do BNP Paribas no Brasil,
Louis Bazire. Se a China tem van-
tagem no crescimento, o Brasil
ganha no quesito maturidade ins-
titucional. “Você vê mais investi-
dores internacionais achando
que a Indonésia tem potencial pa-
ra crescer. A Ásia é o epicentro”,
considera Wynne. “Índia e Chi-
na talvez sejam os principais con-
correntes. Para os Civets, vai só
capital de risco”, diz Pedro Guer-
ra, diretor-executivo de fundos
do Citi na América Latina. ■

Divulgação

Apesar de ter estabelecido alí-
quotas de Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) nos in-
vestimentos estrangeiros em
renda fixa e variável, o Brasil é
visto como o país emergente
mais fácil para investir, se com-
parado aos outros três princi-
pais mercados — China, Índia e
Oriente Médio. O IOF, aliás, é
considerado a única grande limi-
tação de acesso ao mercado lo-
cal. É visto também como um in-
dício de risco político, segundo
relatório elaborado pela consul-
toria americana Tabb Group.

Investidor de risco
redefine emergentes

Acesso

“A taxa de crescimento do
Brasil vai abrandar conforme
seu status muda de mercado
emergente para desenvolvido.
Isso é uma faca de dois gumes
para o país”

Alíquota de IOF é vista
como a única limitação de
acesso ao mercado local
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Umahistória
defazendeiros
ecaubóis

Consultoria Tabb Group mostra que estrangeiros já vislumbram queda de retorno no Brasil,
conforme estabilidade muda status do país, e buscam mercados como Indonésia e Turquia
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Tabb Group Uma metáfora entre fazendeiros

e caubóis é a forma preferida
de Pedro Guerra, do Citi, para
explicar a composição dos
portfólios de investimento
estrangeiros. “Caubóis entram
e saem rapidamente, enquanto
fazendeiros investem no longo
prazo. Quanto mais seguro
é um país, mais ele tem recursos
de fazendeiros”, diferencia. Ele
destaca que grandes investidores
internacionais reservam uma
pequena parcela dos seus
portfólios para correr qualquer
risco. E “qualquer risco” já foi
o status do Brasil no passado.
“Na medida em que o país
ganha credibilidade, pode ser
acessado por outras parcelas
dos portfólios estrangeiros
e é esse mercado que está se
abrindo agora para o Brasil.”
Por isso, Guerra acredita que sim,
o país manterá a atratividade
para investidores (fazendeiros)
apesar de se tornar, aos poucos,
mais desenvolvido. “Quero ver,
cada vez mais, o Brasil saindo
da condição de emergente
para a que disputa a fatia
melhor dos investimentos.” M.S.
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Mas, de forma geral, o aces-
so facilitado para investidores
estrangeiros é um ponto e tan-
to a favor do Brasil. Para apli-
car diretamente no país, um in-
vestidor estrangeiro precisa so-
licitar um registro para tal jun-
to à Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), que dificilmente
é negado. Já aplicar na China,
por exemplo, onde os investi-
dores acreditam que o cresci-
mento econômico apenas co-
meçou, embute dificuldades re-
lacionadas aos limites de pro-
priedade de estrangeiros. O
câmbio controlado também é
considerado um empecilho.

“A regulação pode mudar rapi-
damente e sem aviso”, destaca o

estudo. Por isso, produtos como
fundos de índices negociados
em bolsa (ETFs) são uma das me-
lhores formas de exposição ao
país, já que operar localmente é
“muito complexo”.

Na Índia, o ambiente financei-
ro tem se tornado mais acessí-
vel, em especial depois da apro-
vação de estruturas de acesso di-
reto ao mercado (DMA, na sigla
em inglês) nas bolsas locais em
2008. Mas obter uma licença de
investidor institucional estran-
geiro para aplicar diretamente
no país consome pelo menos
seis meses, ressalta a consulto-
ria. Isso sem falar de outro fator
nada louvável — a corrupção
em certas esferas, que também

preocupa os investidores.
Já no Oriente Médio, o que di-

ficulta o movimento dos investi-
dores é a difusão da Charia, códi-
go de leis islâmicas que limita o
acesso aos mercados, sem con-
tar as instabilidades de caráter
político. “Em algumas partes do
Oriente Médio, como a Arábia
Saudita, a lei local considera
swap de taxas de juros ilegais
por definição”, aponta o estu-
do, em referência aos instru-
mentos de arbitragem.

A relevância do acesso, segun-
do o relatório, é algo nada tri-
vial do ponto de vista de quem
aplica. “Para investidores insti-
tucionais, o acesso fácil e aberto
aos mercados individuais pode

ser mais crítico que as perspecti-
vas de crescimento.”

É mostrando como é simples
investir no Brasil que o diretor-
executivo de Serviços de Fun-
dos e Valores Mobiliários do Ci-
ti na América Latina, Pedro
Guerra, abre suas palestras do
Best, o Brazil Excellence in Se-
curities Transactions, iniciati-
va de órgãos públicos e priva-
dos para promover o mercado
financeiro brasileiro no exte-
rior. “Abre-se uma conta no
Brasil em 48 horas”, destaca.
“Interessa para o estrangeiro sa-
ber que há bons controles por
aqui. A infraestrutura financei-
ra do Brasil é uma das melhores
do mundo.” ■ M.S.

fácil é ponto a favor do Brasil

Tesourocapta US$ 500 mi comcusto menor

Henrique Manreza

Divulgação

O Tesouro Nacional conseguiu captar US$ 500 milhões de investidores
norte-americanos e europeus com a emissão de títulos com vencimento
em janeiro de 2021 e taxa de juros de 4,188% ao ano - o menor valor
da história para emissões no exterior. Taxas menores de juros indicam
menor grau de desconfiança dos investidores de que o Brasil não
conseguirá pagar a dívida. Para papéis de 10 anos, a menor taxa até agora
tinha sido de 4,875% ao ano, em captações em abril e julho de 2010.

AGENDA
● Às 9h, o IBGE divulga pesquisa
industrial de emprego e salário
com base no mês de maio.
● Nos Estados Unidos, a taxa
de desemprego referente
a junho será conhecida às 9h30.
● Às 16h, o Fed publica dados
de crédito ao consumidor.

PedroGuerra,doCiti: Índiae
Chinasãoconcorrentes;para
osCivets, vaicapitalde risco

País tem vantagem
competitiva quando
comparado à China,
que impõe mais
limites a estrangeiros,
e à Índia, onde
obter um registro
de investidor
leva seis meses

Sexta-feira e fim de semana, 8, 9 e 10 de julho, 2011 Brasil Econômico 31

Text Box
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