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Bolsas do Brasil e Chile firmam parceira

AGENDA

A BM&FBovespa e a bolsa do Chile firmaram acordo ontem para início
da implementação do mercado de derivativos chilenos na Bolsa de
Comercio de Santiago (BCS), conforme antecipou o BRASIL ECONÔMICO
no dia 30 de março. O acordo prevê transferência de conhecimento
da bolsa brasileira para a chilena, incluindo produtos como opções
e futuros sobre ações, taxas de juros e câmbio. A aliança entre as duas
bolsas iniciou em dezembro de 2010.

Henrique Manreza

Peru e Colômbia estão entre os
novos mercados cobiçados
por investidores, mostra Empea

is.

Varejistas alongam prazo
de pagamento e dão brindes
para elevar uso do cartão

Brasil divide atenção de
private equity com vizinhos
na

Programa
de pontos
é saída para
o comércio

● Na Alemanha, Espanha e
Estados Unidos saem números
de inflação, a partir das 3 horas.
● No Brasil tem vendas
no varejo, às 9 horas.
● Ainda nos EUA, será
divulgado o índice de confiança
do consumidor, às 10h55.

Maria Luíza Filgueiras

A.P.R., com Rafael Palmeiras
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Sarah, presidente da Empea: Brasil e China ainda lideram fluxos, mas há mais emergentes na mira

75% dos investidores
de fundos de
participação devem
aumentar aporte
em emergentes nos
próximos dois anos

Em busca de retorno

Os emergentes ainda tem precificações mais competitivas para entrada de investidor estratégico. Segundo levantamento de
performance da Cambridge Associates, considerando dados
até 30 de setembro do ano passado, o investimentos de private
equity em emergentes superaram o desempenho dos fundos
de mercados desenvolvidos assim como de bolsas nos períodos de três e cinco anos. Os fundos de emergentes entregaram
taxa interna de retorno média
de 12% nos dois períodos, ante
7% e 5% para três e cinco anos,
respectivamente, dos mercados
acionários emergentes. ■

COMPROMETIDOS

ATRAÇÃO

Percentual de investidores
com intenção de elevar
investimento em emergentes

Evolução da fatia de emergentes na captação global
de private equity
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rando as regras da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e de
autorregulação da Abvcap e da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima). “Argentina, Peru e Colômbia têm feito
um esforço grande, mas economias menores também.”

A pesquisa da Empea é feita
anualmente, feita este ano com
106 grupos de investidores, em
28 países, que somam US$ 400
bilhões no mercado de private
equity. Este ano, 75% deles projetam comprometimento de capital maior em emergentes para os próximos dois anos, enquanto apenas 26% vai expandir aportes para mercados desenvolvidos. Não é à toa: 72%
deles apontam retorno líquido
mínimo de 16% nos fundos que
aplicam em emergentes, comparado a iguais 26% que acreditam no mesmo retorno em mercados maduros.
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Esse tipo de estímulo é uma
resposta à perda de espaço para os cartões de crédito tradicionais, que fidelizam clientes
com programas similares. “Se
você tem um cartão de loja e
não verifica nenhum benefício
nele, vai optar por usar um de
uma grande bandeira”, diz o
professor de finanças da FGV,
César Caselani, acrescentando
que benefícios adicionais em
cartões de loja podem evitar a
migração.
Além de programas de pontos, as redes de varejo podem
também oferecer condições de
pagamento mais vantajosas a
seus clientes, como os que são
ofertados pelo grupo Pão de
Açúcar. “Já que os cartões podem ser utilizados em todas as
lojas do grupo, criamos incentivos como oportunidades de
parcelamento, que pode chegar até a 18 vezes, para estimular o uso dos cartões”, disse. ■

A

Para especialista,
cliente precisa
perceber benefício
em usar o cartão
de loja em
detrimento do
tradicional

A evolução do mercado de private equity no Brasil e da economia nacional ajudou a atraiu o
olhar de investidores internacionais para a América Latina e agora eles querem ir além do B do
BRIC. México, Peru e Colômbia
começam a ganhar espaço na
carteira e nas intenções dos investidores por trás dos fundos
de participação.
Um levantamento da Associação de Private Equity de Mercados Emergentes (Empea, na sigla em inglês) mostra que a
América Latina excluindo Brasil
desbancou o país como o destino mais atrativo para fazer negócios — seguido de Brasil, China
e Sudeste da Ásia.
“Os investidores indicam
contínua mudança de rota de
aplicações de mercados maduros para emergentes em busca
de retorno e, enquanto China
e Brasil continuam muito atrativos, esses investidores estão
reconhecendo também oportunidades em mercados menos explorados, como Indonésia, Nigéria e Colômbia”, destaca Sarah Alexander, presidente da Empea.
No caso dos países latinoamericanos, os investidores destacam expansão econômica,
maior estabilidade política e a
crescente classe média, elevando consumo e crédito. Além disso, há forte destaque nos argumentos dos investidores para
vetores demográficos, bem como ineficiências estruturais —
que abrem espaço para um volume maior de aportes em infraestrutura, por exemplo.
Não são só os investidores
que estão se despertando. Esses
países também começaram a se
movimentar para ficarem mais
atrativos — mesmo os de menor
representatividade econômica,
como Paraguai e República Dominicana. Esses países têm buscado a Associação Brasileira de
Private Equity & Venture Capital (Abvcap), para ter lições sobre como o mercado brasileiro
desenvolveu essa atividade e como repetir a experiência.
“O maior interesse é principalmente sobre regulação, já
que o Brasil é mais avançado nisso”, destaca Clóvis Meurer, presidente da associação, conside-
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Para evitar perda de receitas geradas pelos cartões de lojas, as
varejistas recorrem a programas de benefícios para estimular o uso de seus plásticos por
seus consumidores. É o caso da
Marisa, que no ano passado lançou o programa de fidelização
“Amiga” na tentativa de elevar
o número de cartões em uso. A
rede possui ao todo 8,86 milhões de cartões emitidos, mas
apenas 2,8 milhões são considerados ativos.
Nesse programa de benefícios, que gerou despesas de R$
4,8 milhões em seu lançamento, o consumidor ganha pontos
a medida que usa o cartão da
Marisa, mesmo aquele com
bandeira. A cada 25 pontos acumulados, o usuário do plástico
tem direito a um vale compra
de R$ 25 para ser utilizado nas
lojas da rede.
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