
Assim como em outros países
jovens, a Austrália agora come-
ça a enfrentar o fantasma do
envelhecimento da sua popula-
ção — e os problemas previ-
denciários que isso acarreta.
Ruim para eles, bom para o
Brasil. De acordo com o presi-
dente da Brain, que coordena
o movimento Best Brazil, Pau-
lo Oliveira, o ministro de co-
mércio e competitividade da-
quele país, Craig Emerson, o
procurou recentemente para
fazer um convite: realizar
apresentações sobre as alterna-
tivas de investimento no Bra-
sil para os aplicadores austra-
lianos. “O governo precisou
aumentar o percentual recolhi-
do dos contribuintes, o que ge-
rou excesso de caixa e exige di-
versificação da alocação de re-
cursos”, disse Oliveira. “Omi-
nistro pediu paciência por que
até agora os bancos australia-
nos conhecem pouco o Brasil,
mas que estão interessados em
conhecer”. O país, diz, está ca-
da vez mais interessado em
uma aproximação com a Amé-
rica Latina.
Oliveira confirma o interesse

em atender ao ministro austra-
liano, acima de tudo, a satisfa-
ção em ver que, de “buscador”,

o Brasil passou a ser “buscado”
pelos investidores estrangeiros.
“Estamos preparando uma rees-
truturação do formato do Best
para o ano que vem”, informou.
Nos próximos dias 25, 27 e 28

o Best fará a rodada Ásia das
apresentações, começando por
Tóquio, passando por Seul e
Hong Kong. Em fevereiro, esti-
veram na Europa; em junho,
nos Estados Unidos e Canadá. O
foco, diz o executivo, é infor-
mar sobre segurança, sofistica-
ção e liquidez oferecidas pelos
ativos brasileiros.
“Diferentemente do que

acontece na Europa e nos Esta-
dos Unidos, o Brasil ainda não
é totalmente conhecido entre
investidores asiáticos. Por is-
so, temos que cumprir um pa-
pel educativo também.” Se-
gundo Oliveira, este é objeti-
vo das apresentações plená-
rias, que são abertas ao públi-
co interessado. A equipe é for-
mada por gente do governo e
da iniciativa privada: Banco

Central, Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Tesouro
Nacional, BM&FBovespa, Ce-
tip, Brain e bancos privados.
Alémda plenária, o Best orga-

niza reuniões individuais com
clientes dos bancos, brasileiros
e estrangeiros, em cada região.
Até agora, segundo Oliveira,
BTG Pactual, Itaú, HSBC, Citi-
bank, Nomura Securities e Ban-
co do Brasil já tem agenda
cheia. “Cada uma dessas reu-
niões pode ter até 100 investido-
res presentes, entre presidentes
de empresas e administradores
de carteiras desses países inte-
ressados em conhecer melhor o
Brasil e as alternativas de inves-
timento disponíveis”, diz.
O executivo diz não faltou

quórum ao Best Brazil neste
ano, apesar da crise internacio-
nal; para ele, esta é na verdade
uma boa oportunidade para ati-
vos brasileiros continuarem
conquistando terreno nos por-
tfólios dos investidores globais.
“Muito do que era considerado
conservador e seguro se reve-
lou, com a crise, mais arrisca-
do; e vice-versa. Agora, o Brasil
não é visto do mesmo jeito que
há oito anos: passamos de 10º
maior PIB do mundo para o 6º;
do 11º em capitalização de mer-
cado para o 6º; e do 16º destino
de investimentos estrangeiros
diretos para o 4º em 2011”. ■

Em uma nova ofensiva contra os
juros altos, a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil anun-
ciarammais uma redução nas ta-
xas dos cartões de crédito.
Na Caixa, a redução na taxa

anual do rotativo chega a até
52%, de 9,47% a 5,65% no car-
tão nacional e de 5,15% para
4,65% no platinum. As altera-
ções beneficiam todos os clien-
tes e se estendem até dezem-
bro de 2012.
Já no parcelamento de fatura,

a Caixa fez reduçãode até
36,87%. Os juros no cartão na-
cional passaram a 3,90% ano

mês e, n o platinum, para 2,5¨%
ao mês. As novas taxas já esta-
rão disponíveis para as compras
realizadas em setembro, lança-
das nas faturas a partir de outu-
bro. O prazo de parcelamento é
de até 36 vezes.
JáoBancodoBrasil as taxaspa-

ra o parcelamento das faturas dos
cartões Ourocard foram reduzi-
das em cerca de 30% — de de
2,88%a5,70%aomês,para inter-
valo de 1,94% a 3,94% ao mês.
Asnovas taxas já valemparaas fa-
turas comvencimento a partir de
17 de setembro, e já constam das
faturas que passaram a ser envia-
das na semana passada aos clien-
tes BB. Já o rotativo foi reduzido
de 3,87% a 13,7% para 2,88% a
5,70% aomês. ■

A seguradora americana AIG
vendeu na sexta-feira US$ 2 bi-
lhões em ações que detinha da
asiática AIA Group. Foram ven-
didas 591,9 milhões de ações,
ao preço de 26,5 dólares de
Hong Kong cada (o equivalen-
te a US$ 3,42), um prêmio de
0,8% sobre o valor de fecha-
mento dos papéis da AIA na
quinta-feira.
Agora a AIG está sujeita a um

período de 90 dias ao longo do
qual não poderá vender o res-
tante da sua participação na
AIA. A companhia americana já
chegou a controlar 100% da se-

guradora asiática, mas teve de
se desfazer de boa parte da sua
participação no começo de
2010, para ajudar a pagar de vol-
ta o dinheiro que o governo dos
EUA injetou na empresa duran-
te a crise financeira de 2008,
que totalizou mais de US$ 180
bilhões. Com a conclusão da
venda, a participação da AIG na
AIA caiu para 13,6%, de 18,6%
antes. Mesmo assim, a america-
na ainda é a maior acionista in-
dividual da AIA, com cerca de
1,6 bilhão de ações, com valor
estimado em US$ 5,8 bilhões.
Os recursos obtidos pela

AIG com a venda serão coloca-
dos em um fundo que a compa-
nhia está acumulando para re-
comprar suas ações que estão

na carteira do Tesouro dos
EUA. Semana passada, a segu-
radora anunciou que sua dire-
toria aprovou a recompra de
até US$ 5 bilhões em ações.
A fatia do governo america-

no na AIG atualmente é de
53%, sendo que chegou a 92%
no auge da crise. Com a nova
recompra essa participação de-
ve cair para 49%. “A venda de
parte da AIA e de US$ 5 bi-
lhões em recompras nos deixa
underwhelmed”, dizem ana-
listas da Sterne Agee & Leach
INCC, em relatório. “A ação es-
tará sob pressão considerável,
dadas as recompras serem
muito menores do que o espe-
rado pelo Tesouro a curto pra-
zo.” ■ AE e Bloomberg

AIG obtémUS$ 2 bilhões com
venda de participação naAIA
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Caixa e BB reduzem
os juros do cartão
As novas taxas valem para linhas
rotativas dos plásticos e para o
parcelamento das faturas

Seguradora não poderá se
desfazer do restante das ações
da empresa asiática por 90 dias

Austrália quer investir no Brasil
Stefen Chow/Bloomberg

Depois de oito anos fazendo apresentações para estrangeiros, o Best Brazil, iniciativa conjunta do governo
e iniciativa privada, agora começa a receber convites; próximos eventos ocorremno final domês na Ásia

Nos próximos dias 25,
27 e 28, a comitiva
do Best Brazil vai
visitar investidores
em Tóquio, Seul
e Hong Kong
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Oliveira, da Brain: formato do Best Brazil vai mudar em2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




