
Na última sexta-feira, dois impor-
tantes organismos internacionais
anunciaram que vão destinar pelo
menos US$ 4,5 bilhões para o Bra-
sil nos próximos 12 meses. O Inter-
national Finance Corporation
(IFC), o braço do Banco Mundial
para o setor privado, anunciou
que investirá pelo menos US$ 2 bi-
lhões no Brasil no seu próximo
ano fiscal, que inicia em julho. No
mesmo dia, a Câmara de Comér-
cio e Indústria Brasil-China anun-
ciou a criação de três fundos de in-
vestimentos com capital do país
asiático para ainda ainda este ano
no valor de US$ 2,5 bilhões.

O foco dos investimentos dois
dois organismo, entretanto, é dife-
renciado. Segundo o gerente-ge-
ral do IFC no Brasil, Loy Pires, a
instituição pretende elevar a fatia
de aplicações em ações de seu por-
tfólio no país, que já inclui partici-
pações em empresas brasileiras.

Com mandato para investir em
projetos que tenham impacto no
desenvolvimento social, além de
retornos financeiros, o IFC vê no
país um grande potencial para am-
bos os objetivos. "O Brasil tem
uma combinação de companhias
promissoras com boa agenda so-
cial", disse à Reuters o gerente-ge-
ral do IFC para o Brasil, Loy Pires.

Dentro dessa estratégia, a insti-
tuição anunciou, na quinta-feira

passada, um acordo com o grupo
holandês ING para assumir partici-
pação de 7,9 % na seguradora Su-
lAmérica, em um negócio de R$
400 milhões, o maior do IFC no
Brasil em ações.

Segundo Loy Pires, o investi-
mento teve um caráter tanto so-
cial, considerando que a maior
parte da carteira da seguradora é
em saúde, quanto de retorno fi-
nanceiro de longo prazo.

Tradicionalmente, o IFC tem
realizado transações menores no
Brasil, como a compra de partici-
pação de 5% na empresa Equato-
rial Energia, na época informado
em R$ 200 milhões, e o investi-
mento de US$ 25 milhões na em-
presa de hotéis BHG.

O objetivo do IFC agora é che-
gar nos próximos anos às opera-
ções de grande porte no país.
"Continuaremos a fazer alguns
desses tipos de transações (como
a da SulAmérica) no próximos
anos", afirmou o executivo, acres-
centando que o mais comum para
a entidade é realizar negociações
privadas e não no mercado. "Va-
mos ter uma abordagem mais ati-
va no Brasil".

Com foco em infraestrutura, o
investimento chinês no Brasil, em
franca ascensão, também quer
ampliar sua presença no país. Se-
gundo o presidente da Câmara Bra-
sil-China, Charles Tang, 2013 será
um ano explosivo de investimen-
tos no país. "Os investidores chine-
ses estão diversificando negócios.
Eles se queimaram na bolsa de va-
lores, encararam uma bolha ao in-
vestirem no mercado imobiliário
e a poupança chinesa hoje não ren-
de o suficiente", afirmou o executi-
vo. Ele previu que o maior interes-
se dos chineses é participar de in-
vestimentos na área de infraestru-
tura no Brasil, especialmente dos
pacotes de portos e aeroportos. iG
e Reuters

O setor de infraestrutura de-
ve absorver a maior parte dos
novos investimentos estrangei-
ros no Brasil. Segundo o presi-
dente da Associação Brasileira
de Private Equity e Venture Capi-
tal (Abvcap), Clóvis Meurer,
que reúne gestoras de fundos de
participações, setores como
energia, estradas, portos, aero-
portos e óleo e gás demandam
volumes de recursos para os
quais a poupança interna não é
hoje suficiente.

“Existem recursos para finan-

ciar boa parte dos projetos, mas
não há duvida nenhuma de que a
demanda de recursos para en-
frentar as necessidades é
maior”, previu.

Os números da Associação
mostram que o capital estrangeiro
em fundos brasileiros de participa-
ções vem aumentando. Em 2011,
o capital estrangeiro somava 17%
e o capital nacional 47%. Em
2012, 49% do capital comprometi-
do em investimentos no país tive-
ram origem estrangeira e 51% de
origem nacional.

Meurer aponta que hoje o mer-
cado brasileiro ainda é dominado
por investidores americanos e eu-
ropeus, mas crescem aqueles vin-
dos do Oriente Médio e da Ásia. "A
China ganha cada vez mais impor-

tância neste cenário", disse Meu-
rer, repercutindo o anúncio de
que os chineses vão investir US$
2,5 bilhões no país.

Segundo o presidente da Abv-
cap, a associação está trabalhan-
do para atrair investidores de Du-
bai para investir no Brasil. iG
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IFC e chineses: US$ 4,5 bi ao país
Divulgação

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA N.º 022/2013

A EMGEPRON – Empresa Gerencial de Projetos Navais comunica aos interessados
da Concorrência n.° 022/2013, cujo objeto é a Contratação de serviços de consulto-
ria por sociedade de advogados, relativa ao estabelecimento do arcabouço jurídico
necessário à realização de futura licitação destinada à seleção e contratação de
Sociedade de Propósito Específico – SPE, que efetuará arrendamento mercantil
operacional à EMGEPRON de 20 (vinte) Navios-Patrulha de 500 toneladas – NPa
500t, que o evento marcado: Reunião para credenciamento, entrega dos envelopes
de: habilitação, proposta técnica e proposta de preços, seguido da abertura dos
envelopes de habilitação, dia 03/06/2013 às 09h30, foi ADIADO para: Reunião para
credenciamento, entrega dos envelopes de: habilitação, proposta técnica e proposta
de preços, seguido da abertura dos envelopes de habilitação, dia 17/06/2013 às
09h30. O novo Edital poderá ser capturado por meio da página na internet:
www.emgepron.mar.mil.br ou www.emgepron.com.br. Informações pelos
telefones (21) 3907-1839/17 – Fax (21) 3907-1759.

MARCO ANTONIO COSTA OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação
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Câmara Brasil-China e braço financeiro do Banco Mundial anunciam investimentos nos próximos doze meses
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