
Os gestores de fundos de merca-
dos emergentes, com muito di-
nheiro em caixa, estão empres-
tando dinheiro para empresas
com piores notas de crédito em
um ritmo sem precedentes, en-
quanto buscam impulsionar os
retornos em meio a rendimen-
tos em mínimas históricas.

O frigorífico Minerva au-
mentou em 70% o volume de tí-
tulos junk vendidos na opera-
ção da semana passada, para
US$ 850 milhões, depois de re-
ceber demanda para emitir até
US$ 6,5 bilhões.

O concorrente Marfrig emi-
tiu US$ 100 milhões a mais do
que os US$ 500 milhões pedi-
dos inicialmente, em uma ope-
ração cuja demanda superou
US$ 3,5 bilhões.

Empresas brasileiras estão se
juntando às da China e da Tur-
quia na maior emissão de títu-
los junk para um começo de
ano. Os rendimentos de papéis
grau de investimento de econo-
mias em desenvolvimento caí-
ram para 3,96% neste mês, con-
tra 6,56% dos títulos com notas
de crédito inferiores.

Ao mesmo tempo em que o
Federal Reserve disse em 10 de
janeiro que o mercado de junk
bonds pode estar superaqueci-
do, investidores apostam que
uma recuperação na economia
americana e a estabilidade da
Europa estimularão os ganhos
de títulos de dívida para as as
empresas mais necessitadas,
de acordo com o AllianceBerns-
tein LP, que administra cerca
de US$ 419 bilhões.

Mais de US$ 4 bilhões foram
investidos em fundos de dívi-
das de mercados emergentes
nas últimas duas semanas, o
maior fluxo desde pelo menos
2007, mostram dados da EPFR
Global. ■ Bloomberg

A elevada liquidez nas mãos de
investidores e a constante bus-
ca por ativos com menor rendi-
mento vão favorecer a estreia
de empresas brasileiras no mer-
cado externo de captações. A
previsão é do diretor de renda fi-
xa do Bradesco BBI, Leandro Mi-
randa. “O ano coneçou muito
quente. O crescimento deve ser
de 25% em volume de capta-
ções”, afirmou o executivo.

As estreantes são empresas
de grande porte, como a Cielo
— a credenciadora de cartões,
que é líder no mercado brasilei-
ro, fez só em dezembro sua pri-
meira captação no exterior, de
US$ 870 milhões por um prazo
de dez anos.

Miranda explica que, apesar
da redução dos juros no Brasil,
o mercado de capitais interno
ainda cobra taxas elevadas para
novos nomes. “O mercado do-
méstico é muito seletivo e às ve-
zes a única alternativa é recor-
rer a bancos”, disse, justifican-
do o motivo pelo qual emitir dí-
vida no exterior deve ganhar
força nesse grupo de empresas.

Essas empresas novas en-
tram em um nicho chamado de
“high yield”, que são as compa-
nhias que oferecem maiores re-
tornos, embora maiores riscos.
De acordo com Miranda, empre-
sas com classificação de risco de
crédito acima de B+ já estariam
aptas a ir ao exterior — caso da
Localiza, que tem BBB — na es-
cala global e que ainda não foi
ao mercado externo.

Após tomar a decisão de emi-
tir, o prazo para concluir a ope-
ração é, em média, de dois me-
ses — já as habitués dessa práti-
ca podem levar poucos dias pa-
ra fechar a operação.

O prazo para as novas inclui
uma consulta a um grupo restri-
to de investidores, para que
coordenador da oferta possa fa-
zer os ajustes necessários entre
a necessidade da empresa e o
que o mercado deseja; anúncio
de volume e preço; o road
show propriamente dito; e, por
fim, a abertura do livro, ou se-
ja, o início da captação. “Prepa-
ramos o investidor para aproxi-
mar a oferta da demanda”, diz
o executivo.

Mas se por um lado devemos
ver novos nomes, são os emisso-
res já tradicionais que devem
responder pela maior parte do
volume. Entre eles, a principal
emissora costuma ser a Petro-
bras. A expectativa de uma fon-
te de um banco de investimento
é que a petrolífera brasileira emi-
ta entre US$ 10 bilhões e US$ 12
bilhões no mercado internacio-
nal. Como em outros anos, esse
volume deve ser dividido em di-

ferentes operações e moeda.
Empresas exportadoras e ban-

cos também são emissores cons-
tantes e são conhecidas como
“high grade”, ou seja, possuem
bom risco de crédito pelas agên-
cias de classificação.

A primeira operação do ano
na América Latina foi de uma
instituição financeira brasileira,
o BTG, que conseguiu US$ 1 bi-
lhão. A intenção era levantar
US$ 750 milhões, mas a deman-

da, que superou os US$ 6 bi-
lhões, fez o banco de André Es-
tevez elevar o volume e garan-
tiu ainda uma redução no yield
pago aos investidores — de
4,5% ao ano para 4,125%.

No ano passado, com as incer-
tezas sobre a economia global,
muitos investidores “segura-
ram” dinheiro. Agora, precisam
colocar esses recursos para tra-
balhar, garantindo demanda pa-
ra as ofertas e, na esteira, a que-
da dos preços pagos pelos emis-
sores. “Há muito mais capital
do que ativos. Toda vez que há
esse desequilíbrio é preciso
aproveitar a oportunidade de
emitir”, explicou Miranda.

Levantamento da Thomson
Reuters feito com exclusivida-
de para o BRASIL ECONÔMICO mos-
tra que os emissores brasileiros
captaram no exterior em 2012
US$ 33,54 bilhões, um cresci-
mento de 18,7%. Com um cená-
rio externo um pouco menos tur-
bulento, Miranda acredita com a
contribuição das estreantes.que
será possível incrementar os vo-
lumes praticados em 2012. ■
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Mercado externo se abre a
novos emissores brasileiros

Cresce
apetite por
junk bonds
no exterior

Rodrigo Capote

Empresas brasileiras estão se
juntando às da China e da
Turquia neste começo de ano

Empresas com bom rating global como a Localiza devem seguir exemplo da Cielo, que debutou em dezembro
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MERCADO AQUECIDO 

Emissões de títulos no exterior, em US$ bilhões

QUEM JÁ EMITIU EM JANEIRO, EM US$ MILHÕES

 VOLUME, EM US$ BILHÕES  NÚMERO DE OPERAÇÕES

2011 28,25  49

2012 33,54  53

2013* 2,50  3

EMPRESA VOLUME MOEDA

Bradesco 56,24 yuan

Marfrig 600 dólar

Minerva 850 dólar
Fontes: Thomson Reuters e Brasil Econômico  *Até 22/1

ParaLeandroMiranda, doBradescoBBI,demandanomomentoestámaiorqueaofertadepapéis
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 jan. 2013,  Finanças, p. 30.
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