
O Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar (CNPC),
órgão ligado ao Ministério da
Previdência Social, decidiu re-
duzir gradualmente a meta
atuarial dos fundos de pensão,
dos atuais 6%, para 4,5% ao

ano até 2018. A medida vale a
partir de 2013. A cada ano, a
meta terá um corte de 0,25 pon-
to percentual.

A meta atuarial consiste no
rendimento real, descontada a
inflação medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), necessário para que o
fundo consiga pagar seu benefi-
ciários ao longo do tempo.

“A decisão reflete o cenário
atual de juros mais baixos da
economia brasileira”, informou

o ministério, em comunicado.
Para o secretário de políticas

de Previdência Complementar
do ministério, Jaime Mariz, é ne-
cessário que os fundos criem al-
ternativas de investimentos e
não se concentrem apenas em tí-
tulos públicos.

Na quarta-feira, o Banco Cen-
tral decidiu manter a Selic em
7,25%, mantendo o piso recor-
de da taxa, que era de mais de
20% há menos de 10 anos.

Na reunião de ontem, o

CNPC também adiou a decisão
sobre mudar a norma que regu-
la a retirada de patrocínio no
âmbito do regime fechado de
previdência complementar. A
previsão é que a definição so-
bre o assunto aconteça na pró-
xima reunião do Conselho, em
17 de dezembro.

No fim de junho, o patrimô-
nio dos fundos de pensão do
país era de R$ 626 bilhões, o que
representava 14% do Produto
Interno Bruto (PIB). ■

O novo patamar de juros nomi-
nais é um incentivo para que os
investidores de renda fixa pro-
curem diversificar ativos, como
as start ups. Conhecidos como
investidores anjos, quem inves-
te nessas empresas nascentes
são empreendedores, executi-
vos e profissionais liberais de
sucesso e dispostos a ajudar os
novatos com aconselhamento,
rede de relacionamento e recur-
sos financeiros. No Brasil, a ati-
vidade ainda é incipiente, mas
já mostra evolução.

No entanto, para crescer
mais, seria necessário mudar al-
gumas regras, diz Cássio Spina,
presidente da ONG Anjos Bra-
sil. “As principais barreiras são
a questão tributária e a persona-
lidade jurídica, que pode levar
que os investidores anjo te-
nham de arcar com passivos
adicionais da empresa mesmo
não tendo envolvimento com o
capital social”, diz. “Começa-
mos o pleito [ontem] para que
os investidores tenham isenção
de imposto de renda caso rein-
vistam o capital e estamos con-
versando também sobre a dis-
tinção de investidor da de admi-
nistrador”, diz.

As tratativas estão sendo fei-
tas com representantes do Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
“Já vi gestor de fundo de ventu-
re capital ter os seus bens conge-
lados por causa de problemas
em uma das empresas investi-
das. Isso é um absurdo. Precisa-

mos de regulação específica pa-
ra isso”, afirma, acrescentando
que, se não fossem essas barrei-
ras, o número de investidores
anjo teria, pelo menos, duplica-
do. “Muitos investidores desis-
tem quando descobrem que os
riscos são maiores do que do
próprio negócio.”

De acordo com a organização
Anjos do Brasil, o número de in-
vestidores anjo saltou 18%, pas-
sando de 5,3 mil, no ano passa-
do, para 6,3 mil, em 2012. O vo-
lume total investido também
aumentou: saiu de R$ 450 mi-
lhões para R$ 495 milhões —
mas o valor médio investido

caiu cerca de 7%. “Isso é nor-
mal por causa da entrada dos
novos investidores anjo. No iní-
cio, é comum investirem valo-
res mais baixos”, afirma Cas-
sio. Nos Estados Unidos, o ecos-
sistema é mais maduro. Mesmo
com a crise econômica, o núme-
ro de investidores anjo saltou
20% para 318 mil pessoas.

Um exemplo de investidor an-
jo que deu certo é a Apple, que
contou com o aporte e aconse-
lhamento de Mike Markkula.
No Brasil, o Buscapé também
contou com apoio de investidor
anjo e, dez anos depois, foi ven-
dida por US$ 342 milhões. ■

A Tokio Marine deve fechar o
ano com R$ 1 bilhão de prêmios
emitidos no ramo automóveis,
o que representa um crescimen-
to de 55% frente ao ano ante-
rior. Já para 2013 a expectativa é
de um crescimento de 15%.

A estratégia da companhia
no segmento tem sido o de ofe-
recer um produto com mais co-
berturas e outro com preço
mais competitivo. “Isso permi-
te atender ao público que esco-
lhe o seguro apenas pelo preço
e aquele que pensa nos serviços
agregados”, diz Marcelo Gold-
man, diretor de Massificados
da seguradora.

De acordo com ele, o cresci-
mento da carteira deve-se ao
avanço da base de corretores e
da produção destes profissio-
nais, além da melhoria e aperfei-
çoamento dos serviços ofereci-
dos. “Como exemplo, temos en-
vio de SMS com o status do sinis-
tro e possibilidade de abrir o
processo de sinistro pela inter-
net”, explica o executivo. Para
2013, a seguradora prepara uma
série de alterações no sistema
de cálculo do seguro, que vai
tornar a cotação mais fácil.

Quando analisado todo o ra-
mo de seguros massificados (au-
tomóveis, residências, condo-
mínio e empresas), o segmento
de automóveis é o de maior cres-
cimento. “Daremos atenção es-
pecial ao produto no próximo
ano. O Brasil está avançando e
há muitas oportunidades de am-
pliação da atuação nesses ra-
mos”, pondera Goldman.

O mercado de seguros massi-
ficados ainda é muito pequeno
no Brasil, com forte potencial
de crescimento. Em veículos, es-
tima-se que de 30% a 40% da
frota esteja segurada e as ven-
das de veículos zero quilômetro
batem recordes a cada ano. ■

INTERNACIONALIZAÇÃO

BTG vai criar banco no Chile para alta renda

Meta atuarial dos fundos cairá a 4,5%

Dos dois
lados do
balcão

“Anjos” querem mudar regras
para aplicar mais em startups

O BTG Pactual buscará criar um banco no Chile para clientes de alta

renda, institucionais e corporativos, em meio a seu plano de expansão

após a fusão com a corretora local Celfin Capital, disse seu presidente,

André Esteves. O BTG Pactual comprou a Celfin no início deste ano

como parte de suas intenções de se tornar o maior banco de

investimentos da região. “Vamos pedir uma licença bancária no Chile",

disse Esteves em entrevista ao jornal Diario Financiero, ontem.

Tokio Marine
atingirá R$ 1
bi em seguro
de carro

Entidades terão de se adequar
até 2018, diz Conselho Nacional
de Previdência Complementar

Murillo Constantino

Rodrigo Capote

Associação começou ontem
movimento para alterar
questões tributária e jurídica

Mais agressiva, seguradora
teve crescimento da carteira
de automóvel de 55% neste ano

Estratégia da empresa
é ter seguro de

automóveis para
quem olha preço e

para quem prefere ter
serviços agregados

Cassio Spina, 45 anos, é formado

em engenharia eletrônica e

atuou como empreendedor por

mais de 25 anos no mercado de

tecnologia da informação. Criou

três empresas e comprou outras

duas. Entre elas, fundou a Trellis,

fabricante de produtos de

conectividade que liderou por

18 anos tanto na fase inicial,

de crescimento e até a de

aquisições, fusões e obtenção

de capital de investimento,

completando o ciclo com

a venda da organização.

Em todos os negócios, apenas

recebeu aporte de um fundo

em uma fase mais avançada.

Segundo ele, a falta da figura de

um investidor na fase inicial

de seus negócios fez falta.

Percebendo o potencial do

mercado, resolveu participar

com outros empreendedores de

negócios nascentes, exercendo

o papel de investidor-anjo em

busca de retorno e diversificação

de investimentos desde 2010,

quando vendeu seu último

negócio.

Passou então a se dedicar

totalmente à atividade, e criou

a Anjos do Brasil, com o intuito

de conectar investidores

e empreendedores.

Sua carteira é composta por

cinco investimentos, entre

empresas de tecnologia e do

setor de bebidas funcionais, que

considera seu ‘limite técnico’.

Marília Almeida

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br Flávia Furlan

ffurlan@brasileconomico.com.br

Aluisio Alves
Reuters

Spina: totalde investidoranjopoderiaser, nomínimo,odobro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Finanças, p. 31.




