
Jornal Valor --- Página 1 da edição "29/02/2012 1a CAD C" ---- Impressa por CGBarbosa às 28/02/2012@20:18:32

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 29/2/2012 (20:18) - Página 1- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Finanças
Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 | C1

Prejuízo nas seguradoras I
A guerra de preços nos seguros
de automóveis teve sua baixa
mais significativa até agora: a Li -
berty Seguros. A seguradora teve
prejuízo líquido de R$ 30,3 mi-
lhões em 2011, depois de lucro
líquido de R$ 16,3 milhões em
2010, produto do ambiente hos-
til para seguro de automóveis
em 2011, ramo que representa
79% das operações da segurado-
ra. O aumento no custo das inde-
nizações, graças à inflação das
peças e à falta de mão de obra em
oficinas, fez com que o gasto
com indenizações da Liberty su-
bisse 16,4%, para R$ 1 bilhão em
2011. No mesmo período, a re-
ceita cresceu 9,1% para R$ 1,63
bilhão. (Felipe Marques)

Prejuízo nas seguradoras II
A seguradora Prudential, que
atua principalmente com cober-
turas de vida individual, regis-
trou prejuízo de R$ 803 mil em
2011, 124% maior que o prejuízo
obtido no ano anterior. Na mes-
ma comparação, porém, as recei-
tas cresceram 30%, para R$ 288,1
milhões. O resultado negativo,
contudo, foi comemorado pela
Prudential, que atribui o prejuí-
zo a uma particularidade contá-
bil do padrão usado para calcu-
lar o resultado, o BR Gaap. Fabio
Lins, presidente da seguradora,
explica que o padrão contábil
brasileiro obriga a seguradora a
debitar as despesas de comercia-
lização de uma apólice nos três
primeiros anos de sua duração,
enquanto as receitas vão “pin -
g a n d o” no resultado da empresa
durante toda a vigência do segu-
ro. (Felipe Marques)

Bancos americanos
As instituições de crédito dos Esta-
dos Unidos tiveram lucro líquido
de US$ 26,3 bilhões no quarto tri-
mestre de 2011, uma alta de 23,1%
em relação a mesmo período do
calendário anterior, reflexo das
menores provisões para crédito de
difícil recebimento. Os dados são
da Federal Deposit Insurance Corp
(FDIC), agência que garante os de-
pósitos bancários nos EUA. Os
bancos reservaram 12,1% da recei-
ta operacional líquida para em-
préstimos de pagamento duvido-
so, enquanto os cancelamentos de
dívidas não-recuperáveis caíram
40%, para o menor nível desde o
primeiro trimestre de 2008. (Blo -
omberg News)
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Est rat é g i a Com patrimônio de US$ 490 bilhões,
região atrai pelos grandes investidores institucionais

Brasileiros avançam
em gestão de fundos
na América Latina

REGIS FILHO/VALOR

Eduardo Castro, do Santander: banco estrutura fundo de “small caps” brasileiras para vender no Chile

Silvia Rosa
De São Paulo

A compra da corretora chilena
Celfin Capital pelo BTG Pactual,
concluída no mês passado, atesta
o grande interesse das institui-
ções financeiras brasileiras pelo
mercado latino-americano. Com
US$ 490 bilhões de ativos sob
gestão em fundos de investimen-
to e de pensão (excluindo o Bra-
sil) e, em muitos casos, limites
generosos para aplicação no ex-
terior, os vizinhos da América La-
tina estão cada vez mais no radar
dos bancos brasileiros. Com a re-
tomada do crescimento econô-
mico desses países, a região atrai
ainda mais a atenção, abrindo
oportunidades principalmente
para a distribuição de produtos
para clientes de alta renda.

Alguns bancos como o Itaú
Unibanco já têm uma presença
significativa na região, principal-
mente após a compra das opera-
ções do BankBoston, mas outras
instituições como a BB DTVM, do
Banco do Brasil, e o Santander do
Brasil querem ampliar a atuação
no mercado de gestão, de olho
no patrimônio dos chamados
Administradores de Fundos de
Pensão (AFPs).

O Santander está estruturando
um fundo de ações “small caps”
brasileiras — de empresas de me-
nor capitalização de mercado e
liquidez — para ser lançado no
Chile, voltado para investidores
pessoas físicas.

A BB DTVM também tem um
fundo de ações small caps brasilei-
ras no Chile de US$ 18 milhões,
lançado no primeiro semestre de
2011, em parceria com a empresa
de investimentos americana Prin -
cipal Financial Group, que detém
uma participação de 46% na Brasil -
p r e v. “Começamos primeiro com
os investidores pessoas físicas para
formar um histórico para poder-
mos acessar os fundos de pensão”,
afirma Carlos Massaru Takahashi,
presidente da BB DTVM.

A instituição também lançou
um fundo de ações brasileiras
com gestão ativa na Colômbia,
em parceria com a corretora co-
lombiana InterBolsa, que vai co-
meçar a investir diretamente no
mercado brasileiro em março.

O Chile é o terceiro maior mer-
cado da América Latina em ges-
tão de recursos, com patrimônio
de US$ 168,4 bilhões em fundos,
atrás do México, com US$ 204,2
bilhões, e do Brasil, líder na re-
gião, com US$ 1,036 trilhão, de
acordo com levantamento da
consultoria M c K i n s e y. Com pa-
trimônio de US$ 134,9 bilhões, os
AFPs no Chile são o grande alvo
dos gestores brasileiros.

Para ganhar mercado naquele
país, as instituições brasileiras te-
rão que enfrentar a concorrência
dos bancos Banchile e S a n t a n d e r,
que têm expressiva presença lo-
cal. “Procuramos oferecer uma
alternativa de diversificação de
aplicações para esses investido-
res, que já têm acesso a ações de
maior liquidez”, afirma Eduardo
Castro, superintendente-executi-
vo de fundos de investimento da
Santander Asset Management.

O banco, que está entre as cinco
maiores instituições financeiras na
região, já tem um fundo de ações
brasileiras no Chile, distribuído na
rede de agências local, que busca
seguir o desempenho do Ibovespa.
A carteira conta atualmente com
patrimônio de US$ 25 milhões.

Já a estratégia da BB DTVM tem
sido buscar parcerias com insti-

tuições com presença local para
distribuição dos produtos.

Com a compra do Banco Pata-
gônia pelo Banco do Brasil, apro-
vada no ano passado, a BB DTVM
pretende distribuir fundos para
clientes na Argentina. O Patagônia
é o sexto maior banco na Argenti-
na, com cerca de 750 mil clientes.
“Também podemos acessar esse
investidor por meio de nossas ope-
rações no Uruguai”, diz Takahashi.

Já na parceria com a Interbol-
sa, que detém 35% do mercado
de corretagem na Colômbia, a in-
tenção do BB é aproveitar a base
de clientes da corretora para dis-
tribuir seus produtos na Colôm-
bia e no Peru. “Elas já conhecem o
mercado e a regulação do país”,
ressalta Takahashi.

O Bradesco também tem bus-
cado ganhar espaço no mercado
chileno por meio de associações
com instituição local. Desde
1997, a gestora do Bradesco tem
uma parceria com o Banchile, e já
lançou três fundos, sendo que
apenas um está ativo.

Já outros bancos brasileiros
têm optado pela compra de insti-
tuições para crescer na região.
Com o acordo fechado em agosto
com o Munita, Cruzat & Claro
(MCC), um dos maiores bancos
chilenos, o Itaú se tornou um dos
líderes no mercado de gestão de
fortunas no Chile. O banco tem
US$ 16 bilhões sob gestão na
América Latina, com operações
no Chile, na Argentina, no Uru-
guai e no Paraguai.

No esforço para a conquista de
clientes na América latina, ne-
nhum investidor é desprezado,
nem mesmo aqueles com perfil
menos provável para investir, co-
mo os indígenas. A gestora do BB
possui um fundo exclusivo, domi-
ciliado em Dublin, voltado para
gestão dos recursos que uma tribo
indígena ganhou de indenização
na Bolívia, que somam US$ 15 mi-
lhões. O portfólio é um multimer-
cado que busca destinar 80% do
patrimônio em renda fixa e 20%
em ações. “A iniciativa faz parte do
nosso objetivo de fomentar a edu-
cação financeira”, diz Takahashi.

O principal interesse dos in-
vestidores dos países vizinhos,
segundo o presidente da BB
DTVM, é por aplicações em renda
variável, que ofereçam um po-
tencial de retorno mais atrativo.
“Produtos de crédito privado vol-
tados para infraestrutura tam-
bém podem ter demanda.”

Como o mercado de capitais
no Chile é pequeno em relação à
diversidade de ativos, principal-
mente no segmento de renda va-
riável, os fundos de pensão po-
dem investir até 80% do patrimô-
nio no exterior, mas existem res-
trições em relação a concentra-
ções por emissor e por fundo, o
que limita a oferta de alguns pro-
dutos, explica Takahashi.

Na Colômbia, o total sob gestão
nas AFPs soma US$ 52,99 bilhões e
os fundos podem alocar até 70%
em ativos estrangeiros. Em ambos
países não há restrições para fun-
dos mútuos aplicarem no exterior,
desde que estejam alinhados com
a regulação, afirma Maria Novales-
Flamarique, sócia da McKinsey no
M é x i c o.

Na Argentina, os fundos de
pensão privados, as Administra-
doras de Fundos de Aposentado-
rias e Pensões (AFJP), que soma-
vam um patrimônio de US$ 30
bilhões, foram nacionalizados
em 2008, havendo uma redução
do limite para a aplicação em ati-
vos do Mercosul de 10% para 2%.

Crescimento de ativos na
AL atrai gestor externo
Chris Flood
Financial Times

O rápido crescimento de ati-
vos institucionais em cinco gran-
des mercados latino-americanos
incentivará mais gestores de ati-
vos internacionais e prestadores
de serviços financeiros a estabe-
lecer e expandir suas operações
no Brasil, México, Chile, Colôm-
bia e Peru, segundo o State Street,
banco custódia americano.

A alta dos preços de commodi-
ties impulsionou o crescimento
econômico e entradas de capital
em todas essas cinco economias.
Isso ajudou a criar grandes esto-
ques de ativos concentrados em
bancos centrais, fundos sobera-
nos, fundos de pensão e fundos
mútuos.

Os ativos nessas instituições
totalizam US$ 2,2 trilhões e, se-
gundo projeções, deverão dupli-
car nos próximos cinco anos, a
uma taxa composta de cresci-
mento anual de 15%.

Segundo o State Street, o cres-
cimento da riqueza implica que
grandes instituições, donos de
ativos e bancos centrais na re-
gião estão em busca de ideias e
competência para a execução de
operações de investimento,
criando oportunidades para
prestadores de serviços de
abrangência mundial e gestores
internacionais de ativos. Prevê-
se também que fundos sobera-

nos latino-americanos necessita-
rão de gestores e provedores de
serviços de companhias interna-
cionais, ao expandir sua base de
ativos e começar a participar no
desenvolvimento de infraestru-
tura regional.

De acordo com o State Street
os investidores latino-america-
nos estão “dando um salto” e
adotando patamares mais sofis-
ticados de investimento, assim
como os consumidores rapida-
mente adotaram smartphones,
“p u l a n d o” várias gerações de
tecnologia.

Isso se reflete em um crescente
apetite por fundos negociados
em bolsa e investimentos alter-
nativos, como private equity,
bem como um crescimento ro-
busto, embora desigual no setor
de fundos mútuos no âmbito re-
gional.

Reformas de regulamentação
que autorizam investir com
maior liberdade no exterior es-
tão sendo gradualmente intro-
duzidas nesses países. Após re-
centes mudanças regulatórias, o
setor de fundos mútuos brasilei-
ro, sexto maior do mundo, com
ativos de US$ 1,1 trilhão, pode
enviar recursos financeiros subs-
tanciais para o exterior se os ju-
ros domésticos caírem e os gesto-
res buscarem melhores retornos
internacionalmente.

O sistema voluntário de pen-
sões no Brasil é atualmente do-

minado por seguradoras de pro-
priedade de bancos, mas o State
Street diz que o crescimento
contínuo de ativos deverá criar
mais espaço para gestão expe-
riente no exterior.

O banco prevê também maior
expansão para o mercado de fun-
dos negociados em bolsas no
Brasil, que apresenta semelhan-
ças estruturais com a dos EUA.

Para o State Street, o Chile é
país mais acolhedor aos presta-
dores de serviços financeiros no
exterior. O limite dos investi-
mentos de fundos de pensão chi-
lenos no exterior deverá ser am-
pliado dos atuais 60% para 80%
dos ativos.

Na Colômbia, as regras agora
permitem a atuação de fundos

mútuos internacionais, e as pre-
visões são de que mudanças nas
regras de fundos de pensão re-
sultarão no crescimento de alo-
cações internacionais por parte
do sistema de pensões voluntá-
rias no país — dos atuais 17% para
30% em torno de 2015.

O State Street diz que operado-
res internacionais em busca de
novas oportunidades também
precisam prestar particular aten-
ção no México, apesar de parecer,
à primeira vista, pouco convida-
tivo. Segundo o State Street, os es-
quemas de pensão empresariais
no México estão ampliando suas
alocações no exterior para fins de
d i v e r s i f i c a ç ã o.
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Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 29 fev. 2012, Finaças, p. C1.




