
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



que funcionam como uma ponte entre 
as empresas que querem se estabelecer 
no País e o sistema financeiro local, 
além de facilitar a intermediação de 
recursos provenientes de seus países 
de origem. Foi assim que o National 
Bank of Abu Dhabi ganhou o mandato 
para coordenar a oferta sindicalizada 
do Itaú Unibanco, que levantou US$ 370 
milhões, em agosto, para financiar 
pequenas empresas em um programa 
da International Finance Corporation 
(IFC), braço de investimentos do 
Banco Mundial. O banco árabe 
também participou da emissão de 
outro forasteiro, o peruano Interbank. 
“Estamos de olho no comércio Leste- 
Oeste, pois empresas como Petrobras, 
Vale, BR Foods, Odebrecht e JBS 
fazem negócios nos países árabes”, diz 
Martins. “Agora vamos poder participar 
de captação de recursos com emissão 
de dívida e ações, montar empréstimos 
sindicalizados e financiar o comércio.”

No caso do Saxo Bank, os investidores 
institucionais interessados em operar 
lá fora são o principal foco. “Estamos 
conversando com gestoras que tenham 
até US$ 50 milhões sob gestão”, diz 
Christensen, que abriu a empresa 
em 1992 com apenas US$ 80 mil de 
investimento. Atualmente, o Saxo Bank 
oferece sua plataforma de negociação 
de ativos em 24 países para clientes 
como o britânico Barclays e o americano 
Citibank. “Existe muito potencial nesse 
mercado, queremos dobrar o volume 
transacionado em três ou quatro anos”, 
diz ele, sem revelar números. Outra 
instituição que já carimbou o passaporte 
na entrada foi a butique de investimentos 
americana Greenhill, que será 
comandada pelo ex-presidente regional 
do Goldman Sachs, Daniel Wainstein. 
Segundo Kevin Constantino, diretor da 
Greenhill, dentre o acrônimo BRICS 
(Brasil, Rússia, índia, China e África do

Sul), a letra B é a mais interessante. “Além 
dos clientes quererem estar aqui, o País 

tem estabilidade democrática e uma 
classe média emergente”, diz.

A animação é grande, mas não é 
generalizada. Enquanto novos bancos 
chegam, alguns velhos conhecidos estão 
colocando o pé no freio. E o caso do 
Goldman Sachs, que desistiu dos planos 
de expansão, e do Barclays, que reduziu 
as operações. Outro que está de saída 
é o português Banif, que vendeu sua 
corretora para o conterrâneo Caixa Geral 
de Depósitos (CGD), cedeu a carteira de 
fundos para a Mapfre Investimentos e 
está à procura de comprador. Procurado, 
o Banif não deu entrevista. 
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Caixa de texto
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 834, p. 84-86, 9 out. 2013.




