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Finanças

Normas Autarquia trabalha para atualizar regras da indústria

Fundos poderão investir
mais no exterior, diz CVM
Juliana Ennes e Marcelo Mota
De Rio

A Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) está se estruturan-
do para atualizar a regulação da
indústria de fundos de investi-
mento no Brasil. O objetivo é fa-
zer com que a normas não atrapa-
lhem a concorrência entre fun-
dos, incentivem a transparência e
minimizem os conflitos de inte-
resse. Além disso, a autarquia
permanece fazendo pequenos
ajustes nas regras já vigentes.

Um exemplo é a intenção de ele-
var a possibilidade de alocação das
carteiras em ativos no exterior.
Conforme a presidente da autar-
quia, Maria Helena Santana, a CVM
pretende “gradualmente ir am-
p l i a n d o” a participação. Hoje, os
fundos de varejo têm limite de 10%
para investimento em ativos es-
trangeiros, e os multimercados,
20%. A preocupação do regulador
é manter o nível de segurança exi-
gido internamente ao se elevar a
exposição no exterior.

Outra regra que a CVM está mo-
dificando trata da padronização
de informações concedidas ao in-
vestidor, pela lâmina dos fundos.

Já tendo passado por audiência
pública, esta mudança da instru-
ção 409 deverá ser editada ainda
este mês, informou Maria Helena.

Mas não são apenas ajustes pon-
tuais que ocupam a CVM. O desen-
volvimento da indústria, as pers-
pectivas de aumento acentuado
do número de investidores e as
mudanças macroeconômicas fa-
zem com que a autarquia se volte
para as regras internacionais e as
compare com as nacionais, tentan-
do identificar qual será a melhor
forma de regular os fundos, sem
gerar restrições em excesso.

Uma das possibilidades estuda-
das é permitir que os fundos te-
nham diferentes tipos de cotas,
mas para uma mesma carteira. Isso
permitira aos fundos ter tamanho
maior, já que abarcariam mais in-
vestidores, e poderia levar a um ga-
nho de escala, barateando a admi-
nistração do investimento.

No entanto, o diretor-associado
do Escritório de Relações Interna-
cionais da SEC (a CVM americana,
na sigla em inglês), Eric Pan, acre-
dita que ganho de escala não é
questão regulatória, mas da natu-
reza do mercado. “Ganho de escala
é muito importante. Mas, enquan-

to reguladores, o que podemos fa-
zer para encorajar a economia de
escala? ”, disse. Ele afirmou que os
Estados Unidos não querem “bar -
reiras regulatórias” e considerou
que este é um “equilíbrio delicado”
de se buscar. O tamanho dos fun-
dos americanos foi atribuído à cul-
tura de investimentos do país.

Um dos pontos que a CVM quer
garantir é a concorrência entre
fundos. O representante da Fideli -
ty Worldwide Investment no Bra-
sil, Pablo Anabitarte, disse que um
instrumento eficaz de estímulo à
concorrência entre os fundos de-
pende da tributação. Com a tribu-
tação mensal sobre a cota, como
acontece no Brasil com os fundos
de renda fixa, esse incentivo se tor-
na inviável. “Se não tem come co-
tas, é possível implementar o livre
acesso entre fundos.”

Ele citou o exemplo na Espanha,
onde, após a crise de 2008, a indús-
tria se recuperou com a ajuda da
isenção de tributos dada para
quem simplesmente movimentas-
se recursos de um fundo para o ou-
tro, sem resgatar. O tributo funcio-
nava como obstáculo à portabili-
dade e, com a sua derrubada, a
competitividade entre os gestores
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Maria Helena, da CVM, diz que mudança não deve atrapalhar concorrência

cresceu, na proporção inversa das
taxas de administração cobradas
dos cotistas. “Vocês têm isso no PG-
B L”, disse, se referindo às aplica-
ções previdenciárias, também
isentas nessa movimentação.

Sobre a intenção do regulador
brasileiro de reduzir as possibili-
dade de conflitos de interesse den-
tro da cadeia de fundos, o repre-
sentante da Fidelity — que atua em
todas as pontas do mercado de
fundos — disse que a principal ini-
ciativa tomada pela instituição foi
a criação de uma plataforma que
oferece fundos de diversas institui-
ções. Das 121 aplicações oferecidas
na ferramenta, apenas 15 são fun-
dos Fidelity.

Segundo o executivo, é preciso
se antecipar aos eventuais confli-
tos que possam surgir. Quando
não é possível evitar, deve-se dar
transparência para as partes envol-
vidas. Foi esse princípio que levou
a Fidelity a abrir as informações so-
bre o custo das aplicações, distin-
guindo o custo de assessoria finan-
ceira, pela indicação da aplicação,
do custo de administração. A pra-
xe do mercado, no entanto, ainda
impõe limites à segregação.

A comparabilidade entre fun-

dos no Brasil também se depara
com um desafio: a grande diferen-
ciação de tipos de fundos. Por isso,
a classificação dos fundos poderá
ser simplificada. A Associação Bra-
sileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima)
analisa a estrutura atual, que conta
com 43 subcategorias de fundos. A
instituição já fez isso. O número de
nomenclaturas foi reduzido de 51
tipos, em 2009, para 47, em 2010, e
43 no ano passado.

Por este tipo de detalhe do mer-
cado brasileiro é que a presidente
da CVM diz que a indústria de fun-
dos do país ainda tem “fricções de-

mais para ser considerada eficien-
t e”. Uma dificuldade encontrada é
a capacidade do investidor de in-
corporar informações em torno de
preços. O grande número de cate-
gorias de fundos e de restrições
torna a compreensão das informa-
ções pedidas pela autarquia “bem
menos provável”, segundo Maria
Helena, e mesmo o seu significado
“bem menos poderoso”.

Outra questão a ser pensada pe-
los reguladores, na opinião dela, é
que, atualmente, gestores inde-
pendentes praticamente têm que
se restringir aos fundos voltados
para investidores qualificados.

BID terá menos recursos
que a China para a AL
Alex Ribeiro
De Washington

Depois de finalmente concluir
o seu processo de aumento de ca-
pital, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) terá um
orçamento de US$ 12 bilhões pa-
ra financiamentos em 2012. O
montante, porém, é menor do
que o de anos anteriores — e infe-
rior ao dinheiro emprestado pela
China à América Latina, num si-
nal de que o organismo perde
poder de influência na região.

“Somos mais do que um banco”,
disse numa entrevista em
Washington o presidente do BID,
Luis Alberto Moreno, que participa
do encontro anual do organismo
em Montevidéu de hoje a segunda-
feira. “Temos um grande conheci-
mento sobre a região”, afirmou, ar-
gumentando que o BID ajuda seus
membros também com assistên-
cia técnica, e não só dinheiro.

Mas os números não deixam
dúvidas sobre a perda de influên-
cia do BID. Em 2009, o banco
aprovou US$ 15,7 bilhões em fi-
nanciamentos, quase um terço
mais do que o orçado para este
ano, atendendo a pedido de seus
principais sócios para combater
a crise causada pela quebra do
Lehman Brothers. A China em-
prestou US$ 73,215 bilhões a paí-
ses latino-americanos entre 2005
e 2011, acima dos US$ 67,7 bi-
lhões emprestados pelo BID no
mesmo período, segundo núme-
ros compilados pelo professor
Kevin Gallagher, da Universida-
de de Boston.

Países com governos mais à es-
querda, como Venezuela, Argen-
tina e Equador, são os que mais
buscam recursos da China, que
impõe menos condicionalidades
do que o BID, embora ofereça ter-
mos financeiros em geral menos
vantajosos e exija como contra-
partida o fornecimento de mate-
rias-primas, como petróleo. O
Brasil, que costuma ficar com um
quarto dos desembolsos do BID,
recebeu US$ 12,559 bilhões do
organismo no período, pouco
acima dos US$ 11,731 bilhões
obtidos da China

O orçamento relativamente
baixo do BID se deve, em grande
parte, à recusa dos Estados Uni-
dos em colocar mais dinheiro na
recapitalização do organismo,
que foi concluída em fins de feve-
reiro. Em 2010, os sócios concor-
daram com um aporte de US$ 70
bilhões, metade do volume de re-
cursos proposto pelo Brasil.

Com uma crescente dívida pú-
blica, os Estados Unidos estão
mais relutantes em colocar di-
nheiro em organismos multila-
teriais. Mas o BID aparentemen-
te sofreu uma restrição mais for-
te do que outras instituições se-
melhantes. “O BID foi o único
banco de desenvolvimento que
recebeu menos dinheiro do que
pediu”, disse há alguns meses o
senador americano Robert Me-
nendez, durante uma sabatina
que escolheu a nova funcionária
responsável pela América Latina
no Departamento de Estado, Ro-
berta Jacobson.

Moreno reconhece que a Chi-
na avança na América Latina,
mas ele pondera que seus finan-
ciamentos são vinculados sobre-
tudo a projetos de infraestrutu-
ra concentrados em quatro
grandes países. “Atuamos não só
em infraestrutura, mas em ques-
tões sociais e institucionais.”
Uma das prioridades do BID que
serão discutidas em Montevi-
déu, afirma ele, são os projetos
na área de segurança pública,

numa região que hoje responde
por 30% dos homicídios cometi-
dos no mundo.

A China é, para muitos países
da região, uma alternativa para
sair um pouco da zona de in-
fluência dos Estados Unidos. O
BID tem 48 sócios, incluindo
países de fora das Américas, co-
mo China, Japão e Alemanha.
Mas os Estados Unidos são o
maior acionista, controlando
30% das cotas do organismo.

O representante americano do
BID tem votado sistematicamen-
te contra os projetos de financia-
mento para a Argentina, alegan-
do que o vizinho brasileiro vio-
lou direitos de investidores ame-
ricanos com a reestruturação for-
çada de sua dívida. Os emprésti-
mos tem saído graças aos votos
dos demais membros. “Esse é um
banco com 48 acionistas, e não
posso falar por esses acionistas
i n d i v i d u a l m e n t e”, disse Moreno.
“Quando analisamos um proje-
to, olhamos os critérios técnicos
e submetemos para os acionistas
d e c i d i r e m .”

Ag e n d a

Painel de controle
A Fipe realiza o curso “Painel de

controle de Instituições de Crédi-
t o” que consolida informações so-
bre o desempenho de uma insti-
tuição ou negócio com o professor
Roberto Luis Troster.

Data: 9, 10 e 11 de abril E-mail a g e n d a @ va l o r. c o m . b r

Horário: 9h às 17h30
Local: Av. Paulista, 1499 - 4º

andar, São Paulo, SP
Informações: www.fipe.org.br

Propriedade Intelectual
A Associação Paulista da Pro-

priedade Intelectual promove

congresso patrocinado pela Vale
sobre o tema.

Data: 26 e 27 de março
Horário: 9h às 17h30
Local: Av. Faria Lima, 3989, SP
Informações: www.as-

pi.org.br/congresso2012

Ministério da
Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO 2012/051 - Objeto: Contratação de serviços de 
monitoramento ininterrupto de sistema de alarme, para as Unidades do Banco 
do Nordeste nos Estados do Maranhão e Bahia. Abertura dia 30.03.2012, às 10h. 
Edital disponível no sítio: http://www.comprasnet.gov.br e http://www.bnb.gov.br. 
Informações (085) 3299-3352/3299-3078 e e-mail: colic@bnb.gov.br.

Joaquim SALDANHA de Brito Filho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA
BANCO J. SAFRA S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 2.150,
19º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.017.677/0001-20, na qualidade de instituição administradora
e coordenador líder da Oferta (“Administrador” ou “Coordenador Líder”), retifica, por meio desta
errata, o Anúncio de Início de distribuição pública de até 93.797 cotas, identificadas pelo Código ISIN
nº BRJSRECTF007 (“Cotas” e “Oferta”) da 2ª emissão do JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.371.132/0001-71 (“Fundo”),
no montante total de até R$100.000.248,931, que foi publicado no jornal Valor Econômico, em
13/03/2012 (“Anúncio de Início”), especificamente com relação à data referente ao “Encerramento
do Período de Negociação do Direito de Preferência BM&FBOVESPA” identificada no item 8
“Encerramento do Período de Negociação Direito de Preferência” do cronograma estimativo da
Oferta.Tal data, onde se lia 21/03/2012, deve-se ler 20/03/2012, conforme o novo cronograma abaixo:
“7. Cronograma da Oferta:

Etapa Data prevista(2)

1. Assembleia Geral que aprovou a Oferta 25/10/2011
2. Rerratificação da Assembleia Geral que aprovou a Oferta 16/02/2012
3. Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 24/02/2012
4. Concessão do Registro da Oferta pela CVM 12/03/2012
5. Publicação do Anúncio de Início 13/03/2012
6. Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 14/03/2012
7. Início do Período de Reserva 14/03/2012
8. Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência 

BM&FBOVESPA 20/03/2012
9. Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 27/03/2012

10. Divulgação do Comunicado ao Mercado de Encerramento do Período do 
Direito de Preferência, informando o montante total das Cotas subscritas 
e integralizadas em razão do exercício do Direito de Preferência e a 
quantidade de cotas remanescentes. 28/03/2012

11. Término do Período de Reserva 16/04/2012
12. Alocação dos lotes entre os investidores 17/04/2012
13. Liquidação Financeira das cotas 19/04/2012
14. Publicação do Anúncio de Encerramento 20/04/2012
15. Restituição de Valores em Razão da Não Implementação de Condição de Aceitação 20/04/2012
16. Data estimada de início de negociação das novas cotas na BM&FBovespa 02/05/2012

1 Valor calculado levando-se em consideração o valor patrimonial da cota em 16 de fevereiro de 2012.
(2)As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem 
aviso prévio, a critério do Coordenador Líder.” As demais informações constantes no Anúncio de 
Início permanecem inalteradas.

Coordenador Líder e Administrador: Banco J. Safra S.A.

Participe e concorra a tablets
e a um carro zero km no fim do ano.
O Canal Valor Investe é o único que oferece opiniões independentes de especialistas do
mercado. Você aprende a investir e aplica seus conhecimentos no simulador Valor em
Ação, que premia os melhores resultados. Participe!

Portal Valor. As principais notícias, análises, vídeos, cotações e índices do mercado financeiro
para você investir melhor, planejar sua carreira e tomar decisões com muito mais segurança.

Simulador Valor em Ação.
Quer entender como funciona o mercado financeiro?
Quer ganhar um carro com isso?

Realização:

Acesse valor.com.br/valor-investe
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 mar. 2012, FInanças, p. C11.




