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Finanças

Ag e n d a

Gestão de risco
A Ernst & Young vai debater ex-

periências sobre os movimentos
regulatórios para melhoria da ges-
tão de riscos e capital nas segura-
doras. Contando com a presença
de dois especialistas europeus, o
evento tratará de temas como go-
vernança de riscos alinhada com
as necessidades do negócio, quan-
tificação de riscos e redesenho de
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Est rat é g i a Banco diz que chegou a conversar com BNP Paribas, sem acordo

UBS busca aquisição na
área de gestão de fortuna

VITOR SALGADO/VALOR

Edinardo Figueiredo, do UBS: “A gestão de fortunas é a maior área do banco e o Brasil é das prioridades na estratégia para mercados emergentes”

Silvia Rosa
De São Paulo

Desde que retomou a opera-
ção de gestão de fortunas no
Brasil, em 2011, o banco suíço
UBS, um dos líderes mundiais
nesse segmento, busca ganhar
escala no país e agora incluiu
entre suas prioridades a aquisi-
ção de um “private bank” local.

“A gestão de fortunas é a maior
área do banco e o Brasil é uma
das prioridades do UBS na região
de mercados emergentes glo-
bais”, afirmou ao Va l o r Edinardo
Figueiredo, diretor de gestão de
fortunas do UBS no Brasil. O ban-
co administra R$ 4,9 bilhões na
área de gestão de fortunas no
país, ainda longe dos tradicio-
nais líderes de mercado.

O grupo suíço confirma que
chegou a negociar a compra do
segmento de private banking do
BNP Paribas no ano passado, mas o
negócio não prosperou porque as
partes não chegaram a um acordo

sobre o preço. O UBS continua
olhando a aquisição de outras
operações de gestão de fortunas de
instituições financeiras, o que, se-
gundo Figueiredo, faz mais senti-
do para a estratégia do banco de
ganhar escala no mercado local.

Para crescer, o UBS também
está ampliando seu time de con-
sultores de investimento, que
conta hoje com 15 profissionais.
Figueiredo conta que a divisão
está contratando mais oito pes-
soas para reforçar a equipe. O
executivo comandou a área de
gestão de fortunas do Itaú em
Zurique antes de assumir o novo
posto no UBS no Brasil em 2011.

O banco aprovou este ano um
plano de aceleração de cresci-
mento que inclui contratação de
profissionais, aquisição de uma
instituição financeira focada em
gestão de fortunas, além da
abertura de um escritório no Rio
de Janeiro. “O mercado brasilei-
ro é muito competitivo, e o cres-
cimento vem de eventos de li-

quidez ou de ganho de escala”,
acrescentou Figueiredo.

No ano passado, o UBS apre-
sentou um crescimento de 71%
dos ativos na área de gestão de
fortunas no Brasil, que agrega
recursos de clientes com investi-
mentos acima de R$ 5 milhões.
Figueiredo acredita que o ciclo
de queda de juros, hoje em
7,25% ao ano, trouxe a oportuni-
dade para os brasileiros diversi-
ficarem investimentos. E, nesse
sentido, o UBS vê potencial para
crescimento das alocações em
ativos no exterior.

“A demanda por esse tipo de
produto começa a crescer, mas
ainda é muito pequena”, afir-
mou. O banco já vem realizando
investimentos no mercado exter-
no para os clientes de altíssima
renda, com mais de R$ 50 mi-
lhões em investimentos, por
meio da aplicação em fundos lá
fora. “Ainda vemos um interesse
muito concentrado na renda fi-
xa, principalmente por exposi-

ção a mercados emergentes, que
ainda oferecem alto retorno.”

Figueiredo também vê crescen-
te interesse por produtos de mais
longo prazo no mercado local e
que oferecem retornos mais atrati-
vos como fundos imobiliários, de
crédito privado e “private equity”,
de participação em empresas. O
banco tem optado por trabalhar
sob o modelo de arquitetura aber-
ta, em que aplica em produtos de
terceiros. Não há a intenção de
criar uma gestora para distribui-
ção de fundos próprios.

O UBS, que atende atualmente
cerca de 320 famílias na área de
gestão de fortunas no Brasil, tam-
bém tem investido em serviços de
aconselhamento financeiro, que
envolve não só investimentos, mas
consultoria em questões sucessó-
ria e de planejamento familiar. “O
banco de investimento também
nos permite dar todo tipo de su-
porte nas operações de fusões e
aquisições em todas as regiões”,
acrescentou o executivo.

Iochpe-Maxion
oferta debênture
c o nv e r s í v e l
Vinícius Pinheiro
De São Paulo

A Iochpe-Maxion, fornecedora
de componentes para a indústria
automotiva e ferroviária, preten-
de captar R$ 320 milhões de in-
vestidores com a emissão de de-
bêntures conversíveis em ações.
A empresa será a primeira a reali-
zar uma oferta pública de títulos
dessa natureza desde a captação
realizada em 2011 pelo frigorífi-
co Minerva.

A empresa pretende usar os re-
cursos das debêntures para pa-
gar uma parcela do empréstimo
tomado no início do ano passado
para financiar a compra da ame-
ricana Hayes Lemmerz, pela qual
pagou US$ 725 milhões. A aquisi-
ção contribuiu para elevar o en-
dividamento da companhia, que
encerrou o ano passado em um
patamar igual a 5,4 vezes a gera-
ção de caixa. A Iochpe chegou a
anunciar uma oferta de ações no
ano passado, mas desistiu dos
planos em meio à piora do mer-
cado de capitais.

A intenção com a captação por
meio de títulos conversíveis é ob-
ter recursos no mercado a um
custo mais baixo do que nas mo-
dalidades tradicionais de renda
fixa. A Iochpe oferecerá aos inves-
tidores dos papéis uma taxa de
juros máxima equivalente a 100%
da variação do depósito interfi-
nanceiro (DI), que varia confor-
me a Selic, de acordo com infor-
mações do prospecto preliminar
da oferta. A remuneração final
poderá ser ainda menor depen-
dendo da demanda do mercado.

Para efeito de comparação, a
companhia fechou outra emissão
de debêntures, de R$ 1,3 bilhão,
para rolar o financiamento toma-
do no ano passado, a um custo
equivalente ao DI mais uma taxa
entre 2,25% e 3,25% ao ano.

As debêntures da Iochpe terão

valor unitário de R$ 1 mil e serão
conversíveis em 33 ações, o que
equivale a um preço de conver-
são de R$ 30,30. Esse valor corres-
ponde a um prêmio de 114,21%
sobre a cotação média dos papéis
da companhia na bolsa nos últi-
mos 20 dias antes da aprovação
da operação. No pregão de on-
tem, as ações da Iochpe fecharam
a R$ 26,28, em queda de 0,45%.

Os investidores terão o direito,
mas não a obrigação, de converter
os papéis a qualquer momento
dentro dos cinco anos de prazo da
emissão. Caso a companhia venha
a fazer uma oferta de ações nesse
período, os debenturistas poderão
converter seus papéis pelo preço
da emissão caso fique abaixo dos
R$ 30,30 agora acordados.

Como as debêntures terão
uma rentabilidade inferior a ou-
tros títulos privados convencio-
nais, apenas os investidores que
acreditarem na alta da ação da
Iochpe devem se interessar pelos
papéis. Os atuais acionistas da
companhia terão prioridade na
aquisição das debêntures.

A BNDESPar é o maior acionista
individual da empresa, que tam-
bém tem os bancos Itaú e HSBC
com posições acionárias relevan-
tes. Em conjunto, os membros da
família Iochpe detêm a maior par-
ticipação na companhia. Caso to-
das as debêntures sejam converti-
das, a diluição em relação à quanti-
dade de ações atual será de aproxi-
madamente 11%.

A oferta da Iochpe conta com
garantia firme do Itaú BBA e do
Banco Fator, coordenadores da
emissão, ou seja, as instituições se
comprometeram a adquirir os tí-
tulos caso não haja demanda entre
os investidores. O Fator, que tam-
bém atuará como formador de
mercado, responsável por incenti-
var os negócios com os papéis en-
tre os investidores, também parti-
cipou da operação da Minerva.

dio Duda. Porém, até por carên-
cia de fonte adequada, a iniciati-
va ainda não decolou. “Nossa
carteira de câmbio ainda é mui-
to incipiente”, admitiu.

Havendo boa receptividade dos
investidores, o banco pretende
passar a ir regularmente ao merca-
do externo, acrescentou. Assim,
poderá entrar para valer no finan-
ciamento ao comércio exterior, vi-
sando ganhar clientes sobretudo
entre grandes empresas do Cen-
tro-Oeste, região exportadora de
produtos primários.

A captação em moeda estran-
geira será precedida de um es-
forço de divulgação do BRB no
exterior. Evangelista e Duda te-
rão reuniões com investidores
em Washington na sexta-feira.
Segundo o presidente, há pelo
menos dois interessados nos bô-
nus do BRB. Eles também vão
aproveitar a próxima reunião do
Banco Intermericano de Desen-
volvimento (BID), no Panamá,
evento sempre acompanhado
por investidores.

Os dois executivos levam na ba-
gagem os números sobre o desem-
penho em 2012. O BRB obteve no
ano passado lucro líquido de
R$ 215,39 milhões, o que represen-
ta retorno de 24,96% sobre o patri-
mônio líquido médio no período.

A carteira de crédito se expan-
diu 30,8%, taxa bem acima da mé-
dia do sistema financeiro (16,3%),
fazendo crescer a receita de inter-
mediação financeira. Uma melho-
ra no risco das operações e a queda
da inadimplência, que recuou de
4,85% para 2,66%, reduziram o flu-
xo de provisões para devedores
duvidosos.

BRB planeja captar
recursos no exterior
Mônica Izaguirre
De Brasília

Pouco mais de um mês após
firmar parceria com a Global
Pa y m e n t s para diversificar a
atuação na área de captura de
transações de cartões de crédito
e débito, o Banco de Brasília
(BRB) anunciou que pretende
emitir, ainda este ano, até US$
300 milhões em bônus de dívida
externa com prazo de oito anos.
O banco estatal, controlado pelo
Distrito Federal, busca fonte
adequada para entrar para valer
no financiamento ao comércio
exterior. Parte da dívida emitida
poderá ser subordinada, de mo-
do que a instituição consiga
também reforçar seu capital re-
gulatório e, assim, aumentar ca-
pacidade de emprestar.

“A ordem é expandir os negó-
cios”, disse o presidente da institui-
ção, Paulo Roberto Evangelista de
Lima, determinado a melhorar a
posição do BRB no ranking do
Banco Central sobre os 50 maiores
bancos do país. Em setembro de
2012, última posição divulgada
pelo BC, o banco ocupara o 35o lu -
gar na lista pelo critério de ativos
totais, se excluído o BNDES. O BRB
anunciou ainda que será criado
um segmento de private banking,
para atender grandes investidores
pessoas físicas.

Autorizado há anos a ter car-
teira de câmbio, o BRB criou só
em 2012 linhas típicas de finan-
ciamento à exportação, como as
operadas por intermédio de
Adiantamento sobre Contratos
de Câmbio (ACC), afirmou o di-
retor financeiro, Francisco Cláu-

Alerta de Weidmann
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A crise da zona do euro não acabou, a
França está escorregando nas
reformas e o Bundesbank, banco
central da Alemanha, separou bilhões
em novos recursos para o que vê como
ações de risco do BCE, afirmou o
presidente do BC alemão, Jens
Weidmann. Ele pediu aos governos
para atacarem as raízes dos
problemas com reformas. Weidmann,
também membro do conselho diretor
do BCE, opôs-se ao plano de compra
de títulos firmado em setembro. Ele
defendeu que os governos da zona do
euro arrumem suas economias em
lugar de recorrer ao BCE. "A crise não
acabou, apesar da recente calmaria
nos mercados," disse Weidmann. Há
incertezas sobre o curso das reformas
na Itália e no Chipre, afirmou,
acrescentando: "O curso da reforma
na França parece ter tropeçado". O BC
alemão está preocupado com os
riscos que o BCE assumiu para ajudar
os bancos, aceitando, por exemplo,
ativos de menor classificação em
troca de dinheiro.

processos impactados pelos mo-
delos, como gestão de ativos, pre-
cificação e resseguros.

Data: 13 de março
Horário: 14h às 17h
Local: Av. Pres. Juscelino Ku-

bitschek, 1830, 7o andar - Torre 3
Informações: (11) 2573-3870

Private equity
A Abvcap realiza congresso so-

bre “private equity”, “v e n t u r e” e
“seed capital”. Abordará a visão de
investidores estrangeiros, estrutu-
ração de operações e evolução e
perfil do mercado de consumo.

Data: 15 e 16 de abril
Horário: 11h30 às 20h30 (15)

e das 8h30 às 18h30 (16)
Local: Avenida das Nações

Unidas, no 13.301 – Brooklin/SP
Informações: www.congres-
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2013, Finanças, p. C12.




