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Finanças

Estratégia Um dos focos de interesse são ativos no setor de infraestrutura

Fundos soberanos ampliam
investimentos no Brasil

SILVIA COSTANTI/VALOR

Fundos soberanos ainda estão descobrindo o país e há muito espaço para crescer, diz Fernando Iunes, do Itaú BBA

Fontes: SWF Institute e CVM *Estimativa  

Reserva estratégica 
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Fundo 

Government Pension Fund - Global

SAMA Foreign Holdings

Abu Dhabi Investment Authority (Adia)

China Investment Corporation (CIC)

SAFE Investment Company

Kuwait Investment Authority (KIA)

Fundo Soberano do Brasil (FSB)

Noruega

Arábia Saudita

Emirados Árabes

China

China

Kwait

Brasil

País Ativos (US$ bilhões)

803,9

675,9

627

575,2

567,9*

386

1,5

Interesse se expande
a países vizinhos
De São Paulo

A recente volatilidade do câm-
bio e a piora na percepção sobre
a condução da política econômi-
ca também afetaram o apetite
dos fundos soberanos por negó-
cios no Brasil. “O interesse desses
investidores agora se estendeu a
outros países da América do Sul,
como Colômbia, Peru e Chile”,
afirma Cesar Collier, responsável
pelo escritório local da gestora
americana Siguler Guff, que tem
fundos como clientes.

Mas apesar da incerteza recente
com a economia brasileira, os fun-
dos têm visão de longo prazo e de-
vem manter o interesse no país, se-
gundo Collier. Ao contrário dos
“private equity” tradicionais, que
investem na compra de participa-
ções em empresas com o objetivo
de revendê-las com lucro no futu-
ro, os gestores de fundos sobera-
nos contam com a vantagem de
não ter um prazo determinado pa-
ra sair das posições investidas.
Com isso, podem levar vantagem
em processos de aquisição no país.

A entrada dos fundos sobera-
nos não deve representar, porém,
uma concorrência para as gesto-
ras de private equity. “Eles pre-
zam muito a opinião dos gesto-

res locais e optam principalmen-
te por coinvestimentos”, diz o
executivo da Siguler Guff.

Por envolver recursos de go-
vernos, os fundos têm uma preo-
cupação maior com o risco de
imagem nas operações em que se
envolvem, segundo Felipe Kim,
sócio do Tauil & Chequer Advo -
gados, que atuou em processos
de fusões e aquisições envolven-
do fundos soberanos. “Eles pro-
curam evitar, inclusive, estrutu-
ras tributárias legais, mas que
possam ser interpretadas como
uma forma de burlar a lei para
pagar menos impostos”, diz.

Sobre um eventual risco geo-
político da compra de participa-
ções de ativos brasileiros por fun-
dos ou empresas controlados go-
vernos estrangeiros, o advogado
defende que haja algum controle.
“Pode haver alguma atuação,
pautada por uma agenda de go-
verno, para coibir excessos, mas
sem posições extremistas”, avalia.

Embora não relacionado dire-
tamente à atuação dos fundos so-
beranos, o receio de uma presen-
ça de estrangeiros em áreas con-
sideradas estratégicas levou o
governo brasileiro a restringir a
compra de terras por investido-
res de fora do país. (VP)

Vinícius Pinheiro
De São Paulo

Com um patrimônio estima-
do em mais de US$ 5 trilhões, os
fundos soberanos, constituídos
com recursos das reservas de go-
vernos, ampliaram os negócios
no Brasil. De forma indireta,
grandes bancos como Santander
e BTG Pactual, e empresas como
a Odebrecht Óleo e Gás, recebe-
ram investimentos “estatais” —
no caso, de países como Catar,
China e Cingapura.

O negócio mais recente foi
anunciado na semana passada. A
Te m a s e k , empresa de investimen-
tos do governo de Cingapura, fe-
chou um aporte na produtora de
papel Klabin. Ao lado do grupo
Ligna, a companhia se compro-
meteu a investir até US$ 550 mi-
lhões (cerca de R$ 1,27 bilhão) em
debêntures conversíveis em
ações da companhia.

Como sinal do maior interesse
no país, o GIC, fundo que também
pertence ao governo de Cingapu-
ra, vem entrevistando executivos
para preparar a abertura de um es-
critório local, conforme apurou o
Va l o r . Procurado, o GIC não res-
pondeu ao pedido de entrevista.

A discrição é uma das caracte-
rísticas dos fundos soberanos,
cujos negócios começaram a
chamar a atenção na crise de
2008, quando adquiriram gran-
des participações em bancos
americanos com problemas. Na
época, a entrada de governos es-
trangeiros como acionistas rele-
vantes das instituições foi vista
com reservas. Antes da crise, au-
toridades nos Estados Unidos
chegaram a barrar aquisições fei-
tas por empresas controladas
por governos estrangeiros.

Os objetivos dos países com a
constituição dos fundos vão des-
de atenuar os impactos de ciclos
econômicos, como uma eventual
queda dos preços de commodi-
ties, até a formação de poupança
para financiar gerações futuras.

O Brasil criou seu próprio fun-
do soberano em 2008, que aca-
bou sendo usado apenas para
adquirir ações do Banco do Bra-
sil e da  Pe t r o b r a s . No ano passa-
do, o governo brasileiro resga-
tou a maior parte dos recursos
para cumprir a meta fiscal. Dos
R$ 14 bilhões destinados origi-
nalmente, hoje sobram apenas
R$ 3,5 bilhões no patrimônio, a
maior parte em papéis do BB.

Enquanto o fundo brasileiro
perde recursos, os estrangeiros,
com destaque para os asiáticos,
procuram ampliar a presença lo-
cal. Um dos primeiros grandes
negócios ocorreu em 2010,
quando os fundos da China
(CIC), Cingapura (GIC) e de Abu
Dhabi (Adia) integraram o con-
sórcio de investidores que capi-
talizou o BTG Pactual em US$ 1,8

bilhão, em troca de uma partici-
pação de 18,5%. No início de no-
vembro, o Qatar Holding, unida-
de de investimentos diretos do
fundo do Catar, converteu US$
2,72 bilhões em ações do San-
tander Brasil e passou a deter
5,2% do capital do banco.

Os fundos soberanos também
têm demonstrado interesse por
ativos ligados ao setor de infraes-
trutura, área em que o país possui
uma conhecida carência por re-
cursos. Entre os investimentos re-
centes, o principal destaque foi a
entrada do Mubadala, empresa do
governo de Abu Dhabi, no Porto
Sudeste, que pertencia à minera-
dora MMX, do empresário Eike Ba-
tista. O negócio, realizado junto
com a trading holandesa Trafigu -
ra, foi avaliado em US$ 1 bilhão.

Além dos aportes diretos, os re-
cursos de governos estrangeiros
entram no país via investimentos
em fundos de private equity, que
compram participações em em-
presas. A Temasek, que possui es-
critório no Brasil, é cotista de fun-
dos como a GP Investimentos e in-
vestiu diretamente na Odebrecht
Óleo e Gás, que também tem como
sócia a G áv e a Investimentos, ges-
tora fundada pelo ex-presidente
do Banco Central Armínio Fraga.

Apesar do avanço, a avaliação
é que os investimentos dos fun-
dos soberanos ainda têm muito
espaço para crescer no país. “De
um modo geral, eles ainda estão
descobrindo o Brasil”, afirma Fer-
nando Iunes, diretor de banco de
investimentos do Itaú BBA.

Diante do tamanho dos fundos,
a tendência é que a atuação se con-
centre em grandes negócios. “Es -
ses investidores analisam oportu-
nidades simultaneamente no
mundo inteiro”, diz Iunes. Os ati-
vos de infraestrutura são um alvo
natural, desde que representem
uma alternativa de diversificação.
“Um fundo soberano do Oriente
Médio dificilmente investirá em
petróleo e gás no Brasil”, afirma.

Itaú combina cartão de crédito
e pré-pago de viagem em um só
Felipe Marques
De São Paulo

Os correntistas do Itaú Uniban-
co que quiserem um cartão pré-
pago em moeda estrangeira para
levar nas viagens ao exterior não
vão precisar de espaço extra na car-
teira para acomodar mais dinheiro
de plástico. A partir de hoje, quem
tiver um cartão internacional do
banco poderá pedir para “liberar ”,
nesse mesmo cartão, um pré-pago
em moeda estrangeira. Ou seja, vai
poder fazer compras lá fora com
seu cartão de sempre, mas aprovei-
tando a principal vantagem do
pré-pago, que é pagar bem menos
imposto na compra fora do Brasil.

“Não foi algo simples de colo-
carmos em pé e ficamos pouco
mais de um ano desenvolvendo”,
afirma Marcos Magalhães, dire-
tor de cartões do Itaú. O corren-
tista vai poder carregar seu cartão
em dólar, euro ou libra. A carga

pode ser feita, na cotação do dia,
via conta corrente ou pela linha
de crédito rotativo do cartão —
neste caso, o cliente só paga juros
se deixar de quitar a fatura. A libe-
ração da função pré-paga poderá
ser feita até pela internet.

Foi graças a um empurrão do
governo que o pré-pago de viagens
começou a ganhar popularidade.
Em março de 2011, o governo ele-
vou de 2,38% para 6,38% o Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF)
cobrado de quem faz compras
com cartão de crédito lá fora. Uma
tremenda diferença da alíquota
cobrada no pré-pago, de 0,38%.
Magalhães garante que o valor do
câmbio apresentado para o cliente
tanto no cartão de crédito, quanto
no pré-pago, é o mesmo, fazendo a
vantagem pender para o segundo.

Em setembro de 2013, o cartão
de crédito representou 46,3% dos
gastos de brasileiros no exterior e
o pré-pago foi 16% do total. Um

ano antes, a composição era de
53,7% e 6,9%, respectivamente, se-
gundo dados do Banco Central.

Por enquanto, o novo modelo
de pré-pago só vale para cartões de
correntistas do banco. Para os car-
tões emitidos pelo Itaú, mas para
clientes não correntistas (caso da
parceria com Carrefour ou Pão de
Açúcar, por exemplo), o banco
pretende disponibilizá-la apenas
no começo do ano que vem, diz
Magalhães. Também não vale aos
cartões com a bandeira Hiper.

Magalhães nega que o lança-
mento tenha relação com o blo-
queio que os bancos privados
têm feito à compra em real no ex-
terior com cartão. Mas o pré-pago
ajuda a diminuir o risco da varia-
ção cambial, já que o cliente não
precisa esperar até o fechamento
da fatura para saber a cotação do
câmbio. O Itaú também manda,
via SMS, o saldo remanescente do
pré-pago ao correntista.

Bolsa japonesa tira
o brilho dos bônus
de emergentes
Lilian Karunungan e Yumi Teso
B l o o m b e rg

Os bônus dos mercados emer-
gentes estão perdendo a atrativi-
dade entre os investidores japo-
neses porque as políticas de estí-
mulo econômico do primeiro-
ministro Shinzo Abe estão possi-
bilitando o maior rali do merca-
do doméstico de ações em qua-
tro décadas.

Investidores da terceira maior
economia do mundo compra-
ram um total líquido de 1,8 tri-
lhão de ienes (US$ 18 bilhões) em
títulos de dívida da Ásia, América
Latina, África, Leste Europeu e
Rússia nos primeiros nove meses
de 2013, segundo dados do Mi-
nistério das Finanças. Isso é me-
nos da metade do montante ad-
quirido em cada um dos últimos
três anos e caminha para ser o
menor total anual desde 2009.

“As vendas de fundos de bônus
de mercados emergentes, que
eram bastante populares, estão
fracas”, diz Koya Iwabuchi, geren-
te-geral em Tóquio do Investment
Trust Marketing Group, da DIAM
Co., que administra 11,8 trilhões
de ienes. “Introduzimos dois fun-
dos ativos de ações japonesas em
m a i o” para atender o aumento da
demanda, acrescenta ele.

Desde que Abe assumiu o go-
verno, em 26 de dezembro, o ín-
dice Nikkei 225 acumula alta de
53% e caminha para seu maior
ganho anual desde 1972. A cha-
mada “Abenomics”, mistura de
políticas fiscal e monetária volta-
da para o estímulo do crescimen-
to e o fim de 15 anos de deflação,
provocou uma desvalorização de
15% do iene este ano, em benefí-
cio de exportadores como To yo-
ta e Pa n a s o n i c . As medidas sur-
gem no momento em que os Es-
tados Unidos se preparam para
conter sua política de estímulo
econômico que vinha alimen-
tando o fluxo de recursos para as
nações em desenvolvimento,
derrubando os custos de seus
empréstimos para um patamar
recorde de baixa em maio.

Os papéis de mercados emer-
gentes denominados em moedas
locais já registram perda recorde
de 8,4% no ano em dólares, segun-
do o índice GBI-EM Global Diversi-
fied Index do J.P. Morgan Chase.

Para revitalizar uma economia
que cresceu em média 0,6% ao ano
nos últimos 15 anos, Abe anun-
ciou um aumento dos gastos pú-
blicos de 10,3 trilhões de ienes em
janeiro. Em abril, Haruhiko Kuro-
da, o presidente do Banco do Japão
(Boj), dobrou as compras mensais
de bônus para mais de 7 trilhões
de ienes, num esforço para produ-
zir uma taxa de inflação de 2% em
cerca de dois anos.

O retorno com operações de
“carry trade” que usam o iene co-
mo moeda de financiamento caiu
no segundo semestre em relação
ao primeiro, e os gestores de recur-
sos japoneses estão reduzindo po-
sições em dívida local em nações
emergentes. Os negócios envol-
vem o empréstimo de recursos em
países com taxas de juros baixos,
para investimento em ativos de re-
torno maior em outros mercados.

Os bônus referenciais de cinco
anos estão com rendimento de
0,17% no Japão, em comparação a
12,48% no Brasil, 4,69% no México,

9,2% na Turquia e 7,91% na Indoné-
sia, segundo dados da Bloomberg.
O mercado de bônus dos países
emergentes é o quarto mais popu-
lar entre investidores japoneses.

As operações de carry trade fi-
nanciadas por ienes e envolvendo
compras de reais têm retorno de
3% para o investidor desde junho,
em comparação a 7,9% no primei-
ro semestre. O retorno para o peso
mexicano caiu de 16% para 3,5%,
enquanto o ganho para a lira turca
encolheu de 9% para 2,1%. A rupia
indonésia passou de um retorno
de 14% para uma perda de 11%.

“Se você é um investidor japo-
nês, por que iria querer colocar seu
dinheiro fora do país para conse-
guir rendimentos muito pequenos
com riscos bem maiores, quando
os mercados domésticos estão se
saindo muito bem e não apresen-
tam risco cambial”, disse Simon
Derrick, principal estrategista de
câmbio em Londres do Bank of
New York Mellon, com US$ 27,4 tri-
lhões sob gestão. “Há hoje menos
sinais de saída de recursos do Ja-
pão do que houve no passado.”

Os ativos do DIAM Japan Value
Equity Fund cresceram cerca de 27
bilhões de ienes no ano, para 33 bi-
lhões de ienes, segundo dados da
companhia. Os ativos do fundo
DIAM Emerging Sovereign Open
Class, que aplica em bônus deno-
minados em dólares e emitidos
por mercados emergentes e con-
verte os ganhos para o real brasi-
leiro, caíram cerca de 35 bilhões de
ienes, para 98 bilhões de ienes.

As posições japonesas em títu-
los de dívida brasileiros caíram
19% no ano, para 1,22 trilhão de ie-
nes até outubro, e tinham atingido
1,14 trilhão de ienes em agosto,
menor nível desde novembro de
2009, segundo a Investment Trusts
Association do Japão. A posse de tí-
tulos de dívida mexicanos caiu
17%, para 252 bilhões de ienes,
após o recorde de 305 bilhões de
ienes em maio. No caso da Turquia,
a queda foi de 16%, para 138 bi-
lhões de ienes, de um pico de 165
bilhões de ienes em maio. As posi-
ções em títulos de dívida da Indo-
nésia encolheram 20%, para 123
bilhões de ienes, depois do recorde
de 154 bilhões de ienes em maio.

Os fundos japoneses poderão
aumentar as compras de dívida
de mercados emergentes no se-
gundo semestre de 2014, na me-
dida em que os custos dos em-
préstimos das nações em desen-
volvimento forem aumentando
em conjunto com os rendimen-
tos nos EUA, diz Vishnu Varathan,
economista sênior do Mizuho
Bank em Cingapura. “Os investi-
dores japoneses estão em busca
de níveis mais atraentes para en-
trar no mercado”, afirma ele.

Esses investidores continuarão
de olho nos mercados internacio-
nais para investir, embora venham
a reduzir as compras de títulos de
rendimentos mais altos, segundo
Takahide Irimura, chefe de análise
de mercados emergentes da Koku -
sai Asset Management em Tóquio.

“Os recursos que se dirigirão
para os bônus de mercados
emergentes serão agora mais se-
letivos, e entradas maciças nos
mercados de bônus desses países
não se repetirão enquanto não ti-
vermos um quadro mais defini-
do sobre a política monetária
dos EUA”, acrescenta ele.

YOSHIKAZU TSUNO, POOL/AP

‘Abenomics’: política do primeiro-ministro Shinzo Abe alimenta rali de ações

Curtas

Risco de bolhas
Um dos americanos que vence-

ram o Prêmio Nobel de Economia
de 2013 acredita que as fortes al-
tas nos preços do mercado de
ações dos EUA e do setor imobi-
liário em algumas cidades do Bra-
sil podem provocar uma perigosa
bolha financeira. Robert Shiller
venceu o prêmio com outros dois
americanos por pesquisas sobre
preços do mercado acionário e
bolhas de ativos. “Ainda não estou
soando o alarme. Mas, em muitos
países, as bolsas de valores estão
em um nível alto e preços subi-
ram com força em alguns merca-
dos imobiliários”, disse Shiller à
revista “Der Spiegel”. “Isso pode
acabar mal. Estou preocupado
principalmente com o boom do
mercado acionário dos EUA, tam-
bém porque nossa economia ain-
da está fraca e vulnerável”, disse.
Ele também apontou os valores
“drasticamente altos” de proprie-
dades no Rio de Janeiro e em São
Paulo nos últimos cinco anos. “Lá,
me senti um pouco como nos
EUA em 2004.” (Reuters)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez. 2013, Finanças, p. C14.




