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Internacional

Unctad Investimento externo cresceu 8,8% nos países
em desenvolvimento, o dobro da média mundial

Emergentes atraem
60% do IED global
Assis Moreira
De Genebra

O fluxo global de Investimento
Estrangeiro Direto (IED) cresceu
4% e alcançou US$ 745 bilhões no
primeiro semestre comparado
ao mesmo período de 2012, com
os países em desenvolvimento
atraindo mais de 60% do total,
que representa um recorde.

A estimativa da Agência das Na-
ções Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (Unctad) confir-
ma que as multinacionais conti-
nuam a aumentar sua expansão
nos emergentes, onde a economia
cresce mais e a classe média cres-
cente mantém alto nível de consu-
mo, em contraste com a prudência
nos mercados desenvolvidos.

O fluxo para os países em de-
senvolvimento cresceu 8,8%, o
dobro da média mundial, e alcan-
çou US$ 381,4 bilhões. Já o volu-
me para países desenvolvidos so-
freu contração de 12,2%, ficando
em US$ 291 bilhões.

A Unctad projeta para este ano
fluxo total de IED próximo de US$
1,3 trilhão, a exemplo de 2012.

Apesar de algumas melhoras nas
condições macroeconômicas, paí-
ses desenvolvidos continuam a ter
demanda mais fraca, e a expansão
nos emergentes desacelerou.

Na verdade, diz a Unctad, pou-
cos países conseguiram atrair mais
IED no primeiro semestre. As altas
ocorridas têm a ver com dois negó-
cios: a fusão de US$ 146 bilhões en-
tre Glencore e Xstrata e a transação
de US$ 55 bilhões entre a British
Pe t r o l e u m e a russa Rosneff.

Isso explica em parte por que o
fluxo para a América Latina e Cari-
be cresceu 35%, a US$ 165 bilhões.
É que um dos controladores da
companhia russa está registrado
nas Ilhas Virgem britânicas. Além
disso, a cervejaria belga Anhauser
Busch América Central pagou US$
18 bilhões por 44,5% do Grupo
Modelo, do México. Na América do
Sul, o fluxo de IED caiu 8%.

A Rússia, o Reino Unido e as
Ilhas Virgem britânicas tiveram al-
ta em seus fluxos de IED no primei-
ro semestre. Em contraste, EUA,
Suíça, Holanda, França, Suécia e
Alemanha sofreram queda. Os paí-
ses que mais atraíram IED foram o

Reino Unido, com US$ 75 bilhões,
e a China, com US$ 67 bilhões.

A África continua atraindo mais
investimentos. Montadoras estão
colocando mais dinheiro na re-
gião, caso da Nissan na Nigéria e
da indiana Mahindra em Gana.

Nos países desenvolvidos, o flu-
xo de IDE continuou modesto. Na
Europa, houve queda de 20% em
relação ao segundo semestre de
2012. Mas a Unctad aponta subs-
tancial melhora na Espanha, devi-
do à queda no custo do trabalho.

Na América do Norte, investido-
res asiáticos ajudaram a manter o
fluxo de IDE. A petroleira Cnooc,
da China, comprou a canadense
Nexen por US$ 19 bilhões. O grupo
japonês Softbank pagou US$ 21,6
bilhões pela americana Spring
Nextel. A chinesa Shuanghui com -
prou a americana Smithfield,
maior produtor mundial de carne
de porco, por US$ 4,8 bilhões, na
maior aquisição chinesa nos EUA.

A agência da ONU constata
que o IDE vem ocorrendo princi-
palmente com fusão e aquisição,
mais do que por investimento
em novas unidades produtivas.

Investimento no Brasil permanece estável
De Genebra

O fluxo de IDE para o Brasil
permaneceu estável, apesar de
as multinacionais terem reduzi-
ram em 22% o capital para fu-
sões e aquisições e investimen-
tos em novas unidades produti-
vas no primeiro semestre. Essa

situação foi compensada com o
crescimento de mais do dobro
dos empréstimos de matrizes
para suas filiais no país.

Os dados são da Agência das Na-
ções Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (Unctad). O flu-
xo de IDE para o país manteve-se
em US$ 30 bilhões no primeiro se-

mestre, comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2012. Mas o volume caiu
14,3% ante os US$ 35 bilhões do se-
gundo semestre do ano passado.

No geral, o Brasil perdeu duas
posições e ficou como o oitavo
país a mais atrair IDE no primei-
ro semestre, sendo superado por
Rússia e Canadá. (AM)
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TAXA DE VACÂNCIA DE OFFICES

As salas de escritórios
ou consultórios de alto
padrão na região da
Vila Mariana alugam
rapidamente, havendo
um estoque baixíssimo e
uma taxa de vacância de
apenas 4,5%.

TAXA DE VACÂNCIA

Fonte: Building e
Jones Lang Lassale
2º Trim. 2013
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FATO RELEVANTE

A GAEC EDUCAÇÃO S.A., companhia aberta de capital autorizado, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n° 12.551, 11° andar,
conjunto 1109, Brooklin Novo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.288.252/0001-32
(“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus investidores
e ao mercado em geral o que se segue.

A CVM emitiu, em 29 de outubro de 2013, o Ofício/CVM/SRE/Nº 517/2013 (“Ofício”),
após ter tomado conhecimento de matéria publicada na edição de 28 de outubro de 2013
no jornal Valor Econômico, denominada “O engenheiro Ozires Silva quer construir “novo ITA’”
(“Reportagem”), em infração ao disposto no artigo 48, inciso IV, da Instrução CVM 400,
que determinou a suspensão da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”) pelo prazo de até 30 (trinta) dias,
contadosapartir dadatadoOfício, nos termosdoparágrafo2ºdoartigo19da InstruçãoCVM400.

A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder protocolizaram junto à CVM pedido
de revogação da suspensão da Oferta (“Pedido de Reconsideração”), e a Companhia adotou
as medidas para reparar o impacto negativo ao mercado decorrente da divulgação da Reportagem,
por meio da apresentação de Fatos Relevantes via sistema IPE em 30 de outubro de 2013
e publicados no jornal Valor Econômico de 31 de outubro de 2013, orientando os investidores
e demais interessados na Oferta a desconsiderarem as declarações contidas na Reportagem em
suas decisões de investimento, pautando-as somente nas informações contidas no Prospecto
da Oferta e no Formulário de Referência da Companhia, dando especial atenção às seções
“Fatores de Risco”.

Em 31 de outubro de 2013, a CVM, por meio do Ofício/CVM/SRE/Nº520/2013, deferiu o pedido
acima e determinou a revogação da suspensão da Oferta.

Com a revogação da suspensão da Oferta, foram retomadas a possibilidade de exercício
da Opção de Ações Suplementares e as atividades de estabilização no contexto da Oferta
(conforme indicado no Prospecto Definitivo da Oferta).

LEONARDO BARROS HADDAD

Diretor de Relações com Investidores

São Paulo, 31 de outubro de 2013

GAEC EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 09.288.252/0001-32
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




