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Finanças

Gestão de recursos O’Neill, criador do termo Bric, está
otimista com esses países e vê México como mercado caro

Baixo crescimento
no Brasil é um ciclo,
não tendência

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

O’Neill: “Eu gosto de Rússia, Turquia, Brasil, China e Coreia. E, razoavelmente atrativa, Índia e depois Indonésia”

Silvia Rosa
De São Paulo

Uma década depois de ter cria-
do o termo Bric para o grupo de
países que inclui Brasil, Rússia,
Índia e China, o economista e
presidente da Goldman Sachs
Asset Management, Jim O’Neill
continua otimista com essas eco-
nomias, apesar do fluxo para os
fundos dedicados a tais merca-
dos estar negativo em US$ 689,25
milhões no ano até 1o de agosto,
de acordo com dados da consul-
toria EPFR Global. O’Neill acredi-
ta que ao longo da década esses
países vão contribuir mais para o
PIB global do que os Estados Uni-
dos e Europa juntos.

Na avaliação do gestor, o México
chamado recentemente pelo “Fi -
nancial Times” de “novo Brasil”, já
não está mais interessante em ter-

mos de preço e vê mais oportuni-
dades em emergentes como Rús-
sia, Brasil, Turquia, China e Coreia.

A seguir, a entrevista concedida
por O’Neill ao Va l o r por e-mail.

Valor: Como está a alocação nos
mercados emergentes comparado
com o ano passado?

Jim O’Neill: A Goldman Sachs
Asset Management planeja lançar
um fundo global que permitiria
aplicar em diferentes classes de ati-
vos. Nos fundos de ações dedica-
dos a mercados emergentes nós te-
mos visto contínua entrada de re-
cursos, e algumas saídas na cartei-
ra com foco nos países do Bric
(Brasil, Rússia, Índia e China).

Valor: Em seu último livro, “O
mapa do crescimento”, além dos
países do Bric, o senhor menciona
mais quatro economias — Coreia
do Sul, Indonésia, México e Turquia

Itaú rompe parcerias com Lojas Americanas e C&C
Felipe Marques e Adriana Mattos
De São Paulo

O Itaú Unibanco encerrou suas
parcerias com duas das maiores
redes varejistas brasileiras, as Lo -
jas Americanas e  a Casa & Cons-
trução (C&C). A separação expõe
a fase delicada que enfrentam as
associações entre grupos finan-
ceiras e o varejo. Em ambos os ca-
sos, foi o Itaú que optou por en-
cerrar o acordo. No caso das Ame-
ricanas, a parceria iria até 2026.

“O Itaú está revendo toda a
sua estratégia para a área de car-
tões, incluindo as operações de
v a r e j o”, diz Nataniel Cezimbra,
analista da BB Investimentos.
Cezimbra e Carlos Daltozo, tam-
bém da BB Investimentos, ava-
liam que será pequeno o impac-
to do fim do acordo no balanço
do banco. Hoje a instituição tem
cerca de 40 parcerias, incluindo
nomes como Grupo Pão de Açu-

c a r, C a r r e f o u r, Magazine Luiza e
Lojas Marisa.

Procurado, o Itaú informou,
via comunicado, que “especifica -
mente na área de crédito ao con-
sumidor, o atual cenário fez com
que o banco encerrasse algumas
dessas parcerias [com varejis-
tas], como parte dessa estratégia
e com o objetivo de focar em ne-
gócios de maior escala e retor-
n o”. Com o rompimento, o Itaú
pagará R$ 83 milhões pelas
ações da Americanas na finan-
ceira. E a Americanas pagará ao
Itaú R$ 112 milhões pelo direito
de vender produtos financeiros
no próprio balcão — o resultado
líquido é que o banco embolsará
R$ 29 milhões, além de ficar
com a base de clientes conquis-
tada na parceria.

O “c e n á r i o” a que o banco faz
referência inclui a escalada da
inadimplência no balanço do
banco, concentrada em opera-

ções de crédito ao consumo e veí-
culos, que tem aumentado as des-
pesas de provisões para atrasos
em pagamentos. Ao mesmo tem-
po, cortes sucessivos na taxa bási-
ca de juros (Selic) vêm forçando
instituições financeiras a buscar
maior eficiência operacional.

Nos últimos meses, relatórios

de resultados de bancos e cadeias
de varejo já mostravam um des-
compasso entre investimentos e
resultados nessas parcerias. O ca-
so da Lojas Americanas era um
dos mais graves. Firmado em
2005, o acordo que criou a Finan-
ceira Itaú Americanas SA (FAI)
custou cerca de R$ 240 milhões

ao banco. Em março de 2011, o
Itaú pagou mais R$ 10 milhões
pela revisão do acordo. Só que os
resultados não acompanharam
esses investimentos. De 2006 a
2011, apenas no ano passado a
joint venture obteve lucro, de R$
24,7 milhões. O prejuízo acumu-
lado entre 2006 e 2010 chegou a
R$ 234,4 milhões, quase o valor
gasto pelo banco com a parceria.

Interlocutores próximos à re-
de afirmam que havia insatisfa-
ção mútua com a operação. O
fim do acordo deixa aberta a
possibilidade para a varejista
buscar um novo parceiro, como
o Bradesco (Banco Ibi), ou a Lo-
sango, do HSBC.

Com a C&C, a parceria foi en-
cerrada há cerca de um mês, dis-
se o diretor geral da empresa,
Jorge Gonçalves Filho, que prefe-
riu não comentar as razões do
fim do acordo. “Já abrimos con-
corrência para buscar outro

b a n c o”, afirmou ele. Segundo
apurou o Va l o r , a Cetelem e o
HSBC foram procurados pela va-
rejista. O comércio da constru-
ção enfrenta um ano de fracos
resultados e o acesso às linhas
de crédito mais competitivas
tornou-se estratégico para o ne-
gócio. “De cada dez propostas
de cartão que chegam à mesa da
loja, os bancos aprovam duas,
três. É pouco”, disse Claudio
Conz, presidente da Anamaco,
associação do setor.

Afetados pelo aumento do ín-
dice de inadimplência, os bancos
têm sido mais seletivos na análi-
se de crédito já há alguns meses.
As varejistas, por sua vez, pressio-
nadas pela retração na demanda,
trabalham focadas num aumen-
to da base de concessão de finan-
ciamentos. “O que há, muitas ve-
zes, são interesses conflitantes”,
disse Antonio Coriolano, sócio
da RetailConsulting.

Fonte: balanço da financeira. *Resultado integral da operação; não contempla equivalência no resultado do banco
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— que compõem o grupo chamado
de mercados de crescimento. Em
quais países o senhor vê mais opor-
tunidades para investir em ações?

O’Neill: Isso depende das pers-
pectivas econômicas e dos preços
prevalecentes. Em oposição a es-
ses dois critérios, em termos de
atratividade eu gosto de Rússia,
Turquia, Brasil, China e Coreia. E,
razoavelmente atrativa, eu diria a
Índia e depois a Indonésia. Nos
preços atuais, o mercado do Mé-
xico já não está mais tão atrativo.

Valor: Com quais países do Bric o
senhor está mais otimista?

O’Neill: Eu permaneço funda-
mentalmente animado com os
quatro. Depois, e coletivamente, a
história dos Bric é a maior história
econômica da década. Ao longo da
década, eles vão contribuir mais
para o PIB global do que os Estados
Unidos e Europa juntos e até 2015

o PIB desses países deve superar o
dos Estados Unidos .

Valor: A bolsa da Turquia lidera
a valorização entre os mercados de
ações de emergentes, com alta de
25,96% em moeda local. Por que es-
se país tem atraído os investidores?

O’Neill: A Turquia é um país ex-
cepcionalmente interessante, por
três razões até o momento. Primei-
ro porque é um tipo de modelo pa-
ra o qual muitos aspirantes e paí-
ses do Oriente Médio que estão
passando por mudança devem vi-
sar. Segundo, ele está muito bem
posicionado em termos de poten-
ciais laços comerciais decorrentes
de futuras mudanças em toda re-
gião do Oriente Médio. Terceiro,
ele tem uma excelente demogra-

fia. Tudo isto atribuído contra um
pano de fundo de baixa taxa de ju-
ros nos países do G-7, faz da Tur-
quia muito atraente.

Valor: Quais são as principais
preocupações em relação à econo-
mia brasileira?

O’Neill: Eu acho que as pessoas
estão muito negativas sobre a ten-
dência para o Brasil no médio pra-
zo. Isso é muito interessante, e por
alguma extensão, engraçado, o
quão rapidamente o consenso do
mercado presume que a evolução
do crescimento recente vai persis-
tir. Então, por exemplo, depois do
milagre do crescimento de 7,5%
em 2010, as pessoas pensam que
isso persistiria. Agora, dado os de-
sapontamentos em 2011 e 2012, as

pessoas estão preocupadas que o
crescimento será ao redor de 2% a
3% no futuro. Isso não é novo. Por
anos, de 2001 a 2003, o Brasil cres-
ceu menos de 2%, e depois isso de
repente saltou para acima de 5%
por dois anos. Os investidores e
analistas precisam distinguir entre
tendência de crescimento e ciclo.
Eu acho que o Brasil provavelmen-
te crescerá ao redor de 4% a 5% na
média na década, e no próximo
ano certamente será melhor que
isso. O Brasil tem sofrido com a va-
lorização do real nos anos recentes
bem como o excesso de liderança
do governo na economia como
outros desafios competitivos, mas
algumas dessas evoluções adver-
sas estão mudando.

na sua mesa de operações e na
prestação de serviços seus maiores
trunfos no segmento de renda va-
riável na América Latina. Segundo
Bettamio, o movimento do BofA
de buscar profissionais no rival
americano deve-se ao fato de que
ambos têm negócios complemen-
tares e “culturas similares”.

Além das contratações, o ban-
co anunciou a promoção de Fabio
Resegue, que chefiava a área de
renda variável no Brasil e passará
a comandar a distribuição de ren-
da variável na América Latina.

Com os novos integrantes, a
equipe de renda variável do BofA
para o mercado latino-america-
no passa a contar com mais de 30
pessoas, distribuídas entre Brasil,
México, Nova York, Londres, Cin-
gapura e Hong Kong.

“As contratações de agora não
são algo muito diferente do que
o banco vem fazendo nos últi-
mos 24 a 36 meses, que é montar
um banco de investimentos líder
na região”, diz Bettamio.

Desde então, o BofA passou a
atuar também como banco de
atacado, concedendo crédito a
empresas, inclusive em reais. Em
2011, também contratou execu-
tivos do Barclays para reforçar
sua equipe de renda fixa.

No mês passado, o banco foi
um dos coordenadores da oferta
de ações da transmissora de
energia Ta e s a , que captou R$ 1,75
bilhão na BM&FBovespa.

BofA espera retomada e
reforça renda variável
Talita Moreira
De São Paulo

Na semana passada, o Bank of
America Merrill Lynch (BofA)
anunciou, numa tacada só, a con-
tratação de quatro executivos para
seu time de renda variável na Amé-
rica Latina. O movimento surpre-
endeu, já que os bancos de investi-
mentos têm feito poucos reforços
em suas equipes nesta época fraca
para o mercado de capitais.

“Não importa o curtíssimo
prazo. Estamos confortáveis com
nossa visão de médio e longo
prazos para o Brasil”, afirma o
presidente do BofA no país, Ale-
xandre Bettamio.

Segundo ele, o BofA está inves-
tindo em uma “plataforma robus-
t a” para liderar o segmento de ren-
da variável no mercado latino-
americano — com destaque para o
Brasil. “Crescer com gente capaci-
tada é importante”, diz Bettamio.
“Estamos com um timaço.”

O BofA contratou Pedro Aspri-
no como diretor-executivo e che-
fe de renda variável para a Améri-
ca Latina. A partir de Nova York,
Viraj Verma comandará a mesa
de renda variável para a região.
Fabio Schvaitzer será o diretor
para mesa de swap no Brasil. Caio
Barros foi chamado para o time
de negociações de renda variável,
onde será vice-presidente.

Os quatro executivos trabalha-
vam no Morgan Stanley, que tem

Mobius vê commodities em alta
DAVID ROCHKIND/BLOOMBERG

Mark Mobius: “atuação do governo brasileiro trouxe mais danos que benefícios”

De São Paulo

As preocupações com relação à
desaceleração do crescimento
mundial, especialmente na China,
que impactou o desempenho das
ações de empresas atreladas a
commodities no primeiro semes-
tre, parecem ter diminuído, o que
deve beneficiar o desempenho
desses papéis. É o que espera Mark
Mobius, um dos maiores especia-
listas em mercados emergentes e
presidente-executivo da Temple -
ton Emerging Markets Group.

Valor: Em quais mercados o se-
nhor vê mais oportunidades
atualmente?

Mark Mobius: Achamos que a
China deve continuar a ser uma
área de oportunidade, apesar de al-
gumas preocupações com a desa-
celeração do crescimento. Mesmo
se a taxa de crescimento da China
cair de 8% para 5%, isso ainda é um
excelente resultado. No último
ano, alguns dos países onde temos
visto valor dos ativos incluem Rús-
sia, Turquia, Tailândia e África, es-
pecificamente Argélia, Gana e Quê-
nia. Não estamos interessados so-
mente em matéria-prima, mas
também no crescimento do consu-
mo. O mesmo se aplica à Ucrânia,
Cazaquistão e Vietnã. Na América
do Sul, Brasil e Chile se destacam.

Valor: Qual a perspectiva para os
mercados emergentes com a desa-
celeração da economia global?

Mobius: Os mercados emergen-
tes agora representam cerca de um

terço da capitalização do mercado
de ações global. As economias dos
mercados emergentes devem cres-
cer quatro vezes mais rápido do
que as economias desenvolvidas.
Dada a boa projeção de crescimen-
to em muitos países emergentes,
juntamente com suas populações
jovens e relação de dívida sobre o
PIB melhores que a de muitos paí-
ses desenvolvidos, nós acredita-
mos que esses mercados devem ir
bem no longo prazo. De acordo
com as projeções do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), a África
deve ser o continente com maior
aceleração do crescimento nos
próximos cinco anos. E se a Índia
for capaz de se engajar em uma re-
forma significativa, ela poderia re-
petir a experiência de cinco a dez
anos atrás da China.

Valor: Como o senhor vê as
ações ligadas a commodities no
segundo semestre?

Mobius: Estamos ainda anima-
dos com commodities a longo
prazo, com a expectativa, entre-
tanto, de haver considerável vo-
latilidade. Quando olhamos o
potencial de demanda, particu-
larmente nos mercados emer-
gentes, chegamos à conclusão de
que os preços têm potencial para
subir. O petróleo está ficando
mais caro e difícil de achar e o
mesmo acontece com o ouro e
muitas outras commodities.
Continuamos a ver oportunida-
des em “soft commodities” como
trigo, milho, arroz e café e, em
particular, também vemos opor-
tunidades em ações de produto-
res de fertilizantes, especialmen-

te na Rússia e na Índia.
Valor: Qual a avaliação sobre o

mercado de ações no Brasil e a prin-
cipal preocupação com a economia
brasileira?

Mobius: Eu acho que a atuação
pró-ativa do governo na economia
trouxe mais danos que benefícios
na forma de incertezas das regras e
volatilidade do câmbio. Enquanto
a combinação ideal de preços glo-
bais mais altos e aumento de de-
manda têm ajudado a guiar as ex-
portações de commodities, produ-
tos manufaturados foram impac-
tados pelo real valorizado e pelo
aumento dos custos trabalhistas,
os quais tornaram mais difícil
competir com outras economias
de mercados emergentes. Isso,
aliado a um complexo sistema de
altos impostos, representa um em-
pecilho à produtividade. A fim de
aumentá-la será necessário limitar
o aumento do custo do trabalho,
melhorar a infraestrutura e a edu-
cação no país. Apesar dos atuais
desafios e da desaceleração do
crescimento, o Brasil tem gozado
de um boom de exportações, be-
neficiado pela demanda da China
por commodities brasileiras e po-
lítica monetária expansionista nos
Estados Unidos e em outras nações
desenvolvidas. Em particular, gos-
tamos dos setores de energia, fi-
nanceiro e de materiais básicos.
Outras oportunidades de investi-
mento no Brasil incluem bancos e
empresas voltadas para produtos
de consumo básico como bebidas,
fumo e cosméticos. (SR)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 ago.  2012, Finanças, p. C12.




