
A Primavera Árabe, a crise das dí-
vidas na Europa e eleições que de-
vem ocorrer em alguns países
neste ano, como Estados Unidos
e China, ajudaram a elevar os ris-
cos políticos para investimentos
globais em 2012, revelou estudo
da Aon Risk Solutions, área de so-
luções de risco da corretora de se-
guros Aon, divulgado com exclu-
sividade ao BRASIL ECONÔMICO. O
Brasil manteve o risco em médio-
baixo, em uma escala de seis ní-
veis (de baixo para muito alto).

Os protestos no mundo árabe
que começaram em dezembro
de 2010 no Oriente Médio e Nor-
te da África, que incluíram revo-
luções na Tunísia e Egito e guer-
ra civil na Líbia, aumentaram o
risco político e ainda rebaixa-
ram a classificação destes paí-
ses. “Isso está forçando os dire-
tores executivos financeiros de
empresas, com operações no ex-
terior em mercados emergen-
tes, a rever a gestão de riscos e
medidas de mitigação”, comple-
menta Roger Schwartz, vice-
presidente sênior de risco políti-
co para Aon Risk Solutions.

Em sua 19ª edição, o estudo le-
va em conta cotações de apóli-
ces de risco político contratadas
por empresas para atuação em
167 países e territórios. Avalia-
se itens como impossibilidade
de conversão e transferência de
moeda, expropriação, quebra
de contrato e não-pagamento
pelo governo, interferência polí-
tica e risco legal e regulatório.
O risco político deve ser estuda-
do por empresas que investem,
operam, exportam ou empres-
tam nos mercados emergentes.

“Se analisarmos o nível glo-
bal de risco, podemos dizer que

ele subiu em 2012, e muito!”,
diz o diretor de Comércio e In-
vestimento Internacional da
Aon Brasil, Keith Martin. Para
este ano, apenas três países fo-
ram considerados com um nível
de risco menor do que no ano
passado, sendo eles Moldávia,
Ucrânia e Uruguai.

Por outro lado, 21 apresenta-
ram risco maior: Azerbaijão,

Bahrein, Belarus, Colômbia, Croá-
cia, Egito, Malvinas, Gabão, Gua-
temala, Guiné Bissau, Líbia, Mar-
rocos, Omã, Paquistão, Suazilân-
dia, Síria, Tailândia, Tunísia,
Uganda, Vietnã, Saara Ocidental.

O estudo não considera paí-
ses como os da União Europeia
e da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), que inclui Esta-

dos Unidos, Canadá e outros, pa-
ra os quais não há demanda pa-
ra o seguro de risco político.
“Normalmente o mercado des-
te seguro cobre países emergen-
tes. Obviamente, pelos eventos
que vimos no último ano, será
até bom ter mercados para es-
ses países”, afirma Martin, em
referência à crise das dívidas so-
beranas na Europa. ■
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Crise e conflitos árabes elevam risco
político para investimentos este ano

Juro alto é positivo para o país, mas regulação ainda é entrave ao investidor

S&P rebaixa rating de bancos italianos
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“Normalmente, o mercado de
seguro de risco político cobre
países emergentes. Pelos
eventos no último ano, será até
bom desenvolver para países
da União Europeia e OCDE”

O estudo revela que o risco polí-
tico brasileiro é considerado
médio-baixo, ao lado de África
do Sul e Índia entre os compa-
nheiros dos Brics, grupo que in-
clui ainda Rússia e China, que
têm risco médio.

De acordo com o diretor de Co-
mércio e Investimento Internacio-
nal da Aon Brasil, Keith Martin, o

nível é sustentado pelo Brasil já
há anos. “Se você analisar a taxa
de juro, ele tem um risco baixo.
Poucas empresas estrangeiras ho-
je compram proteção de risco po-
lítico para o Brasil”, pondera.

O levantamento mostra que o
país tem o risco de interrupção
do fluxo de bens ou serviços e
também o risco legal e regulató-

rio. Martin explica que, neste úl-
timo quesito, o que preocupa os
investidores globais é a mudan-
ça de governo, que pode mexer
com contratos firmados. “Soma-
se a isso a complexidade e lenti-
dão do judiciário”, diz.

Ítalo Lombardi, economista
para a América Latina do Stan-
dard Chartered Bank, considera

que o Brasil atrai por ter, ainda,
uma taxa básica de juro alta e
por ter grandes oportunidades
de investimento nos setores de
mineração e agronegócio. “A
tendência é de que o capital con-
tinue fluindo para o Brasil”.

Segundo ele, neste ano, os
riscos que devem ser identifica-
dos em todo o mundo são a cri-

se da dívida na Europa, a desa-
celeração econômica nos Esta-
dos Unidos, que vai influenciar
o resultado das eleições, e os
conflitos do Oriente Médio. No
Brasil, o câmbio deve se valori-
zar e, por consequência, levar
o governo a pensar em novas
regras para investimento es-
trangeiro no país. ■ F.F.

Estudo da Aon Risk Solutions aponta que em 21 países está mais arriscado investir em 2012; Brasil mantém avaliação de 2011
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A agência de classificação financeira Standard & Poor's
rebaixou a nota de solvência de 34 bancos italianos, depois
de reduzir em janeiro em dois escalões a nota soberana da Itália.
As principais entidades do país, como UniCredit, Intesa Sanpaolo,
Banca Nazionale del Lavoro e Mediobanca foram afetadas.
A S&P's rebaixou em 13 de janeiro para BBB+ a nota de solvência
da Itália, pelo peso de sua dívida pública (120% do PIB).

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br

REALIDADE BRASIL

MAPA DE RISCOS*

Alguns países e sua classificação na escala de risco político

Fonte: Aon, estudo realizado com 167 países       *A pesquisa não avalia países da OCDE e UE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 31




