
Investidor estrangeiro aposta 
no lucro de empresas do Brasil 
Para executivo do 
mercado europeu, 
expansão econômica e 
ganhos são principais 
atrativos. Economatica 
revela que bancos 
somaram R$ 49,9 bilhão. 

SÃO PAULO 

Diante do cenário de crise de dívi-
da pública em diversos países eu-
ropeus, os investidores estrangei-
ros caminham para mercados 
distintos dos tradicionais, como o 
Brasil. Segundo analista do mer-
cado de capitais europeu, entre-
vistado com exclusividade pelo 
D C I , a atratividade está no desen-
volvimento econômico do País e 
no lucradas companhias. 

Os dados da consultoria Eco-
nomatica confirmam os positi-
vos ganhos registrados pelas 
companhias brasileiras em 2011, 
principalmente o setor bancário, 
que registrou captações externas 
significativas no início de 2012. 
De acordo com estudo da consul-
toria assinado por Einar Rivero, 
25 bancos brasileiros de capital 
aberto acumularam o maior vo-
lume de lucros da Bovespa no úl-
timo ano, com o total de R$ 49,9 
bilhões, crescimento de 14,48% 
na comparação com 2010. 

Em seguida aparecem 45 com-
panhias do setor de energia elétri-
ca, que juntas somaram ganhos 
de R$ 17,538 bilhões, valor supe-
rior em 2,50% ante o de 2010. Já as 
empresas do setor de alimentos e 
bebidas aumentaram os lucros 
em 11,70%, com o total de R$ 

9,851 bilhões. No setor financeiro, 
as três seguradoras que têm ações 
em bolsa — Porto Seguro, SulA-
mérica e Brasil Insurance — so-
maram R$ 1,054bilhões. 

No total, 344 empresas acumu-
laram ganhos de R$ 125,6 bilhões, 
contra R$ 129 bilhões, queda de 
2,64%. Somente a Petrobras e a 
Vale, juntas, têm lucro de R$ 71,1 
bilhões no ano, contra R$ 65,2 bi-
lhões, alta de 8,99%. 

Para Adrian Kreuser, executivo 
do mercado de investimentos in-
ternacional com atuação no Mer-
rillLynch,eatualmentenaáreade 
dívida privada do Mizuho Finan-
cial Group, o Brasil possui exce-
lente perspectiva externa. "Se fa-
lar com qualquer pessoa do mer-
cado financeiro de Londres, onde 
estou atualmente, qualquer um 
acha que o Brasil só tem joia e está 
bombando." 

Kreuser explica que os atra-
tivos estão no crescimento 

A explicação, segundo Kreuser, 
está na rapidez de reação do mer-
cado de capitais, que é mais veloz 
do que o reconhecimento das 
agências de classificação de risco. 
"Há 10 anos o Brasil deu o calote e 
agora está no topo, então precisa 
de certa continuação da estabili-
dade [econômica] para dar rating 
superior." 

De acordo com a Standard & 
Poor's o rating de longo prazo em 
moeda estrangeira do País é 
"BBB", segundo nível de grau de 
investimento, enquanto da Chi-
na é "AA-" e do Chile "A+". NaMo-
ody's, o Brasil recebe nota"Baa2". 

No que se refere às donsequên-
cias da crise econômica, o execu-
tivo analisa que os investidores 
realizam atualmente uma reava-
liação, principalmente sobre os 
títulos públicos, mas que dívidas 
corporativas de mercados tercei-
ros, ou seja, fora do eixo Estados 
Unidos e Europa, são bem acei-
tas. "Mas os bancos têm feito o 
oposto, porque com as regras da 
Basileia 3 e regras de capital mais 
restritas, estão reduzindo a expo-
sição a risco." 

Adrian Kreuser está em São 
Paulo para comandar o comitê de 
finanças do G-20 Youth Summit, 
organizado por Instituto Global 
Attitude e Faculdades Integradas 
Rio Branco, até sexta-feira. Pela 
primeira vez no Brasil, o evento 
internacional promove debates 
sobre as agendas do G-20. 

MARCELLE GUTIERREZ 

econômico, lucro das empre-
sas e desempenho da bolsa de 
valores. "Antigamente os 
grandes investidores institu-
cionais estavam com grande 
parte da carteira em dívida go-
vernamental e agora vendem 
os investimentos na ltália e Es-
panha e procuram alternati-
vas. Como o Brasil oferece re-
tornos relativamente altos se 
comparado com empresas do 
exterior, atrai capital." 

Prova disso ocorreu no início 
do ano, quando as instituições fi-
nanceiras tiveram boa aceitação 
no mercado internacional ao 
buscar recursos financeiros. Em 
janeiro, o Bradesco levantou US$ 
750 milhões em notas seniores de 
cinco anos. No mesmo mês, o 
Banco do Brasil vendeu US$ 1 bi-
lhão em bônus perpétuos subor-
dinados com taxa de retorno de 
9,25%. Até julho, a Caixa Econô-
mica Federal deve realizar sua 
primeira captação externa, entre 
US$ 1 e US$ 1,5 bilhão com meta 
de prazo de lO anos. 

Questionado sobre o rating do 
Brasil, classificado como invest-
mentgrade, mas em nível inferior 
a outros países, o executivo diz 
que o investidor enxerga o País 
entre os graus mais elevados. "O 
risco do mercado não está tão 
longe da Bélgica, por exemplo. 
Mesmo que o rating seja mais 
baixo do que o deles, o mercado já 
avalia de forma parecida. O Brasil 
agora é investment grade, o que é 
para muitos o mínimo que preci-
sam para investir. A classificação 
do rating para o mercado as vezes 
não é tão importante quanto 
imaginam." A ut
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 11 abr. 2012. Caderno B, p. B1.




