
A Hamilton Lane se juntou ao
grupo das gestoras de private
equity (fundos que compram
participação em empresas) que
desembarcaram no Brasil nos úl-
timos anos para pegar carona
no bom momento econômico
vivenciado pelo país. A empre-
sa acaba de anunciar que abriu
escritório na cidade do Rio de
Janeiro e que pretende captar
recursos em fundos locais, o
que ainda depende da autoriza-
ção da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM).

Os clientes mundiais da gesto-
ra podiam aplicar no Brasil por
meio de fundos que destinavam
parte dos recursos para merca-
dos emergentes. Com este mo-
delo de investimento, a Hamil-
ton Lane conseguiu atingir US$
500 milhões em fundos de priva-
te equity no Brasil no período
de 15 anos. Na América Latina,
há US$ 1,2 bilhão investidos.

“Vamos desenhar fundos pa-
ra investidores locais, que po-
dem também ser usado para es-
trangeiros investirem no Bra-
sil”, diz Kevin Lucey, diretor
executivo de operações da Ha-
milton Lane, empresa que tem
US$ 110 bilhões em ativos. Des-
tes, US$ 17 bilhões estão sob
gestão e US$ 93 bilhões são ati-
vos sob consultoria. Metade
dos clientes da empresa é ame-
ricana.

De acordo com Lucey, a esco-
lha por abrir escritório no Brasil
tem relação com o o crescimen-
to econômico e da indústria de
private equity.

Para se ter uma ideia, pesqui-
sa realizada pela gestora Ocro-
ma Alternative Investments re-
vela que o Brasil já representa
um quinto do mercado de priva-
te equity dos países emergen-
tes. Em 2009, ele tinha partici-
pação de apenas 10%. O valor
total investido em 2010 foi de
US$ 6 bilhões em 81 empresas.

A evolução do mercado de
private equity ocorreu junto
com a chegada de novas gesto-
ras. Em 2010, Apax Partners
Holdings, Carlyle Group e War-
burg Pincus chegaram no merca-
do brasileiro. Em setembro de
2010, Blackstone Group adqui-
riu uma fatia de 40% da Pátria
Investimentos. Em outubro, JP-
Morgan Chase & Co. comprou
55% da Gávea Investimentos.

“Abrimos escritório no Brasil
para estar mais conectado com
o mercado. Desta forma, pode-

mos pesquisar e fazer escolhas
melhores”, diz Kevin, da Hamil-
ton Lane, que espera em dois
meses ter a autorização da CVM
para abrir o fundo local.

Para conduzir as operações
no Brasil, a gestora contratou Ri-
cardo Fernandez Junior e Filipe
Caldas como vice-presidentes,
ambos vindos da Capital Dyna-
mics, onde atuavam como vice-
presidentes de Gestão de Inves-
timento e Desenvolvimento de
Novos Negócios. “A decisão por
sair foi porque procurava uma
plataforma international sólida
capaz de oferecer o melhor ser-
viço disponível aos nossos in-
vestidores", afirma Caldas.

Em relação à sua nova jorna-
da, à frente da Hamilton Lane,
ele diz que a prioridade dos fun-
dos de private equity será inves-
tir em três grandes frentes de
negócios. “A primeira delas é a

classe média, já que 40 milhões
de pessoas ingressaram nas clas-
ses C e B nos últimos anos e elas
vão gastar dinheiro”, pondera
Caldas. A segunda frente de in-
vestimento será em negócios
que serão gerados no Brasil por
conta da realização da Copa do
Mundo de 2014 e da Olimpíada
de 2016. A terceira está relacio-
nada com empresas que traba-
lham com recursos naturais.

Em relação ao modelo de in-
vestimento que será desenvolvi-
do no país pela gestora, ele cita
os fundos de fundos - quando
se constrói uma carteira com di-
versos fundos - e também os
fundos secundários - quando se
compra a cota de um investidor
institucional, com a intenção
de dar mais liquidez ao merca-
do. “Nossos clientes serão prati-
camente investidores institucio-
nais”, ressalta Caldas. ■

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br

DÍVIDAPÚBLICA

Tesouro vende lote parcial de títulos
pré-fixados e negocia R$ 4,8 bilhões

CAPTAÇÃO

Brasil Telecom quer levantar R$ 1 bilhão
com emissão de títulos no exterior

Divulgação

Gestora de
US$ 110 bi,
Hamilton
Lane chega
ao Brasil

A Brasil Telecom planeja uma emissão de títulos com prazo de cinco
anos para captar cerca de R$ 1 bilhão. A distribuição, voltada a
estrangeiros, deve ter taxa de 9,875%. Segundo a Fitch, as notas serão
emitidas e pagas em reais, e convertidas pela taxa de câmbio no
mercado local. As notas seniores são sem garantia da empresa e foram
avaliadas com rating BBB pela agência de risco.

“

O Tesouro Nacional vendeu 82,4% da oferta de 7,15 bilhões dos títulos
pré-fixados em leilão ontem, somando R$ 4,8 bilhões. Foram vendidas
4,65 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN) para 2012, 2014
e 2015 a taxas de 11,13%, 11% e 11,24%, respectivamente. As 1,24 milhão
de Notas do Tesouro Nacional série F (NTN -F) negociadas, com
vencimento em 2017 e 2021, saíram a 11,38% e 11,40%, seguidamente.

FINANÇAS

Grupo de private equity quer aproveitar
negócios gerados com classe emergente

Primeiro vamos
desenhar fundos para
investidores locais,
mas depois vamos
também ter fundos
para estrangeiros
investirem no Brasil

Kevin Lucey,
Diretor executivo de operações

da Hamilton Lane

A primeira frente
de negócio é a classe
média, já que 40
milhões de pessoas
ingressaram nas
classes C e B nos
últimos anos
e elas vão gastar

Filipe Caldas
Vice-presidente da Hamilton Lane
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A forte turbulência que se aba-
teu sobre os mercados financei-
ros em agosto e início de setem-
bro não impediu que o país con-
tinuasse a atrair capital estran-
geiro. Só nos primeiros dois
dias deste mês, o saldo de entra-
da e saída de dólares somou
US$ 5,27 bilhões, puxado pelo
fluxo financeiro. O volume su-
pera o volume líquido registra-
do em todo o mês de agosto,
quando o fluxo ficou positivo
em US$ 4,15 bilhões. As infor-
mações foram divulgadas on-
tem pelo Banco Central (BC).

Em agosto, o fluxo foi influen-
ciado pela forte entrada de dóla-
res em operações comerciais,
em US$ 6,7 bilhões, resultado
de US$ 25,9 bilhões em exporta-
ções e US$ 19,2 bilhões em im-
portações. Por outro lado, o flu-
xo financeiro, que corresponde
a investimentos em títulos,
ações e remessas de lucros e di-
videndos ao exterior , ficou ne-
gativo em US$ 2,5 bilhões. Ape-
sar de positivo, o montante do
mês passado é quase quatro ve-
zes menor que o registrado em
julho: US$ 15,82 bilhões.

Segundo Alfredo Barbuti,
economista da BGC Liquidez,
esta discrepância de valores en-
tre julho e agosto se deve ao
ajuste de posições realizado pe-
los investidores para se ade-
quar às novas regras do BC de
reduzir as apostas dos bancos
na valorização do real no mer-
cado à vista, chamada posição
vendida — anunciada no dia 8
de julho — e da cobrança de Im-
posto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) de 1% sobre deriva-
tivos de dólar (no dia 27). “Ju-
lho foi atípico. Foi um mês de
ajustes, então seria razoável
em agosto o fluxo vir bem me-
nor”, afirma.

Pelas novas regras, os bancos
não poderão ter posições vendi-
das em dólar no mercado à vista
superiores a US$ 1 bilhão ou o ta-
manho do patrimônio da insti-
tuição, o que for menor. Já a ta-
xação do imposto vale para
apostas na queda do dólar no
mercado futuro que exceder
US$ 10 milhões.

Para se ter uma ideia, no dia
27 de julho, data da taxação do
IOF, houve ingresso de US$ 3,69

bilhões. Somente no segmento
financeiro entraram US$ 2,31
bilhões.

Mesmo com entrada menor
de recursos em agosto, o BC
manteve atuação e as compras
de dólares no mercado à vista
elevaram as reservas internacio-
nais em US$ 4,48 bilhões. Nos
dois primeiros dias de setem-
bro, elas somaram US$ 73 mi-
lhões. As operações a termo
(venda com liquidação em data
futura) ficaram em US$ 403 mi-
lhões em agosto. Os bancos fe-
charam agosto com posição ven-
dida em US$ 6,25 bilhões, ante
US$ 6,3 bilhões em julho. ■

Priscila Dadona, com agências

EXPANSÃO

Gestora Plural contrata dois ex-sócios
do BTG e negocia compra de corretora

POLÍTICAMONETÁRIA

Tombini defende corte nos juros e garante
que “BC continua operando com autonomia”

Em dois dias, entrada de dólar
no país supera fluxo de agosto

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

Henrique Manreza

Saldo somou US$ 5,27 bilhões
em dois dias de setembro, ante
US$ 4,15 bilhões de agosto

A Plural Capital, administradora de recursos, contratou Evandro Pereira
e Pedro Guimarães, ex- sócios do BTG Pactual. As contratações são
parte do plano de expansão da empresa para se tornar em um banco de
investimento. A Plural terá licença para operar como banco a partir
a compra do Banco Modal, anunciada em agosto. Segundo a Bloomberg,
a empresa também está negociando a compra da Flow Corretora.

O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou ontem que
a decisão de reduzir os juros para 12% ao ano, semana passada, não vai
mudar a projeção da meta de inflação para 2012. Ele defendeu o corte e
disse que não houve pressão política na decisão. "O BC continua operando
com autonomia operacional, ou seja, nossas políticas são definidas
com base no nosso exame da situação econômica do Brasil', afirmou.

Dólar encerrou
a sessão ontem
praticamente
estável a R$ 1,659,
mas acumula alta
de 4,14% no mês

■ REGIÃO
Fundos com recursos na
América Latina têm

US$ 1,2 bi

■ MUNDO
A Hamilton Lane tem sob
gestão no mundo total de

US$ 110 bi

■ BRASIL
Fundos com recursos no
país têm um total de

US$0,5 bi

LuceyeCaldas,daHamilton
Lane,queremaproveitarbom
momentoeconômicodoBrasil

SALDO EM US$ BILHÕES

 5,27 

 15,51 

FLUXO CAMBIAL

Fontes: BC e Brasil Econômico   
*2 primeiros dias úteis
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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