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Governo vai renovar
margem de preferência
que favorece empresas
nacionais A4
Electrolux usa lições
do Brasil para corrigir
rumos na China B16

Merkel obtém vitória
esmagadora, mas
pode ficar sem
maioria no
Parlamento
A13

Destaques

Governo busca ponto de
equilíbrio nas concessões

Fundos de Pensão
Sobrepujar a tendência do brasileiro para o
consumo e convencer uma jovem geração a
pensar no futuro é a difícil missão de fundos
de pensão e seguradoras, que se valem da internet e das redes sociais. Caderno especial

Mineração
A demora na definição do novo marco regulatório para o setor de mineração impede o planejamento dos projetos para as
próximas décadas, frente à crescente demanda internacional. Caderno especial

Queiroz Galvão nas concessões
A Queiroz Galvão criou uma nova empresa,
a Queiroz Galvão Infraestrutura, para cuidar
dos negócios do grupo nessa área. A meta é
ter uma carteira de investimentos de quase
R$ 20 bilhões em cinco anos, com foco em
logística, energia e saneamento. B1

Novo acordo na Transnordestina
O novo acordo de acionistas da ferrovia
Transnordestina — CSN, Valec, FDNE e
BNDESPar — elevou para R$ 7,5 bilhões
o valor total do projeto de 1.728 km. Até
junho, R$ 4,1 bilhões foram investidos
na ferrovia, segundo a CSN. B2

presários e de que fique imaginando formas de “ferrá-los”. O governo busca um
equilíbrio ótimo entre os modelos de
concessão praticados. Na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, segundo Gleisi, o alvo era a arrecadação, ficando em segundo plano o nível de serviços e o investimento — os pedágios ficaram caros. Na de Luiz Inácio Lula da Silva,
buscou-se o oposto — os pedágios ficaram baratos —, mas os investimentos
minguaram por falta de retorno. Para ela,
o que define um bom compromisso é a
capacidade e concordância do usuário
em pagar as tarifas, isto é, a “sustentabilidade” do pedágio, e não a taxa interna de
retorno, à qual seu deu “muito foco”.
O “risco Dnit”, um dos motivos da ausência de interessados no leilão da BR
262, será atacado. “Se uma obra pública
não é feita e compromete o processo, a

Daniel Rittner e Leandra Peres
De Brasília

Após alguns reveses nas concessões,
como o da falta de interessados para a
BR 262 (MG-ES), o governo reconhece
que é preciso recuar. No diálogo com a
iniciativa privada, não descarta retirar
do programa trechos para os quais não
seja possível obter investimentos com
tarifas módicas, diz a ministra-chefe da
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ao Valor. A
opção será ampliar a capacidade das
rodovias por meio de obra pública. Essa avaliação já está sendo feita para a
BR-101, na Bahia, e pode alcançar outros lotes. “Temos que lançar [os editais] no mercado, saber a reação e sentir se elas são exequíveis ou não”.
Gleisi qualifica de “besteira” a presunção de que o governo não gosta dos em-

responsabilidade é do Estado, o que gera a possibilidade de reequilíbrio econômico do contrato”, afirma Gleisi.
No caso das ferrovias, ela apontou que
será necessário reestruturar a Valec — por
MP ou projeto de lei em regime de urgência, ainda este ano —para deixar claro como será exercida a garantia de compra de
carga pelo governo, porque muitas ferrovias iniciarão a operação com déficit.
Gleisi afirma que o Planalto já fez “um
esforço grande” para ajudar as empresas
aéreas, que pedem auxílio à União, e que
não há pressa em anunciar novas medidas. A desoneração da folha de pagamento, a suspensão das taxas de navegação aérea e a retirada de tarifas de aeroportos regionais beneficiaram o setor. “O
retorno que tivemos das empresas foram
demissões, enxugamento de rotas e aumento das passagens”, diz. Página A16

Brasil e EUA
prepararam
um acordo
Sergio Leo
De Brasília

As negociações preparatórias da visita
de Estado da presidente Dilma Rousseff a
Washington já haviam chegado a uma
“linguagem” inédita para concluir o encontro com manifestação de simpatia do
presidente Barack Obama às pretensões
brasileiras a um assento permanente do
Conselho de Segurança da ONU. Eram
certas também concessões mútuas para
permitir o uso da base de Alcântara pelos
EUA ou parceiros que usem tecnologia
sensível americana. Revelações sobre espionagem americana no Brasil levaram
ao adiamento indefinido da visita.
Amanhã, Dilma aproveitará seu discurso de abertura na Assembleia da ONU
para reivindicar mecanismos de controle
contra a espionagem na internet e condenar a ação americana. Página A2

Desafios à cacauicultura paraense

Harald terá fábrica em Xangai
A Harald, maior produtora brasileira de
coberturas de chocolate, constrói fábrica na China, em parceria com a Wilmar,
empresa de agronegócios sediada em
Cingapura. O início da operação está
previsto para agosto de 2014. B18

Os governos democráticos e a bolsa
O período de Dilma Rousseff coincide
com o pior desempenho da bolsa brasileira nos últimos cinco governos do
país. A volatilidade do mercado acionário, no entanto, vem registrando queda
gradativa desde a era Collor. D1

Alternativa ao risco emergente

Os mercados emergentes vão estar muito
voláteis no curto prazo e é hora de buscar
oportunidades em ativos americanos. Essa é a mensagem ao investidor brasileiro
de Jim McCaughan, presidente da Principal Global Investors, que em abril comprou 60% da gestora brasileira Claritas. D2

Comissão imobiliária
A Justiça determinou que comissão por
corretagem em transações imobiliárias
incida sobre o valor total do negócio, independente de a transação envolver dinheiro, outro imóvel ou ambos. E1

Polêmica na arbitragem
Proposta da comissão de juristas responsável pela reforma da Lei de Arbitragem
prevê a livre escolha de árbitros, independentemente das regras das câmaras de arbitragem, que em geral limitam essa possibilidade e são contrárias à mudança. E1

Ideias
Luiz Cezar P. Quintans
Predomínio de estatais no leilão de Libra
talvez seja pela aceitação de baixo retorno e
garantia de receber óleo para consumo. A14

Tony Volpon
A surpreendente decisão do Fed parece
ter retirado a ameaça de um ajuste global desordenado. A15

Indicadores
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Desejos de um bilionário

Thyssen
reorganiza
os negócios
Ivo Ribeiro e Olivia Alonso
De São Paulo

O grupo alemão ThyssenKrupp pretende, a partir de outubro, iniciar uma
nova era em suas operações globais. Os
ajustes passam necessariamente pelo
Brasil, onde o fracasso do projeto de produção de aço desgastou sua imagem. O
grupo nomeou Michael Höllerman como presidente-executivo para coordenar
a estratégia de todos os negócios no país,
antes dispersos. Sua missão é ajustar o
portfólio de atividades para reforçar a
marca ThyssenKrupp em todos os negócios. Algumas áreas encolherão, enquanto a companhia ensaia os primeiros passos em novas frentes, como óleo e gás e
componentes para o setor de agronegócios. A nova fase inclui também um plano de investimentos de R$ 450 milhões
de 2013 a 2016. Página B7

Adeus às
senhas
com letras e
números
Andrew Blackman
The Wall Street Journal

Eis o problema fundamental das senhas: elas são mais eficazes para proteger uma empresa quando são longas,
complicadas e trocadas com frequência. Ou seja, quando é mais difícil para
os funcionários decorá-las.
Por isso, as firmas de tecnologia estão batalhando para oferecer soluções
que sejam, ao mesmo tempo, mais seguras e mais convenientes. Muitos laptops já vêm com leitor de impressões
digitais integrado. Os smartphones e
outros dispositivos móveis também estão adotando opções biométricas, como reconhecimento facial e de voz.
Neste mês a Apple lançou um novo
iPhone com um sensor de impressão digital instalado. A Microsoft anunciou
que o Windows 8.1, que deve ser lançado
em outubro, é “otimizado para a biometria baseada em impressões digitais”.
O Google testa novo tipo de dispositivo semelhante aos tradicionais tokens,
para serem usados como uma segunda
forma de autenticação. Mas em vez de ter
que ler a senha no token e depois digitála, o funcionário pode simplesmente introduzir o token numa entrada USB ou
encostá-lo num smartphone ou tablet. O
Google pretende oferecê-los aos consumidores em 2014. Página B17

REUTERS

Iniciada entre as décadas de 70 e 80, a
produção de cacau no Pará, hoje responsável por mais de 30% do total nacional,
enfrenta problemas ambientais, fundiários e trabalhistas para crescer. B18

Tadashi Yanai, o homem mais rico do Japão, com fortuna de US$ 15,5 bilhões, quer liderar o varejo de roupas mundial. A meta para sua rede Uniqlo, com mil
unidades em 14 países, é quintuplicar receitas, para US$ 50 bilhões, até 2020. Ela cresce uma loja por semana e estreia em Berlim e Melbourne. Página B10

NEC diversifica atuação
e aposta nos emergentes
Daniele Madureira
De São Paulo

A multinacional japonesa NEC está
promovendo a segunda grande reestruturação dos 114 anos de sua história. No Brasil desde 1968, a companhia
decidiu crescer no front externo, especialmente nos mercados emergentes. A
meta é fazer as operações internacionais responderem por 50% das receitas
até 2017 — hoje, são 16% dos US$ 33 bilhões —, diz Takayuki Morita, vice-presidente de negócios internacionais.
A empresa quer depender menos das

operadoras de telecomunicações, ainda
as principais clientes, e investir mais em
“infraestrutura social” — arenas de futebol, educação, transporte público e até
biometria. A NEC ficou responsável por
cinco arenas no Brasil, onde instala o sistema de câmeras de vigilância e segurança, sinalização, som, vídeo, rede wi-fi etc.
Seu sistema automatizado de identificação de impressões digitais já foi implantado pelos governos do Distrito Federal,
Rio Grande do Sul, Sergipe, Mato Grosso
do Sul e Rio Grande do Norte. A NEC espera repetir a dose nas licitações de São
Paulo, Rio e Minas Gerais. Página B11

Dom Ferrari, bispo de Bauru,
luta por vereadores cassados
Cristiane Agostine
De Bauru

Em Bauru, no interior paulista, cinco
vereadores lutam para reaver seus mandatos. Todos se elegeram com apoio do
bispo da cidade, dom Caetano Ferrari, e
perderam os cargos justamente por isso.
O Tribunal Regional Eleitoral cassou os
mandatos por propaganda ilegal em
templo religioso e doação irregular da
diocese, proibida pela legislação.
O franciscano está indignado. Segundo

ele, os folhetos produzidos foram custeados por um grupo de leigos e não eram distribuídos dentro das paróquias. “Todos os
candidatos têm base em alguma instituição, em um grupo de pessoas. Pode ser um
sindicato, uma igreja ou uma associação de
bairro”, diz. “Nós orientamos a votar nesses
candidatos. Os evangélicos não dizem que
elegem poste?” Essa não é a primeira polêmica de dom Ferrari, que em abril excomungou um padre que defendia a união
homossexual, o aborto, o sexo fora do casamento e o fim do celibato. Página A10

Zaer compra
participação da
GP na Estácio
Beth Koike
De São Paulo

O empresário Chaim Zaer, que há dez
dias vendeu a UniSEB para a Estácio, adquiriu os 11,8% do capital que o GP Investment detinha no grupo educacional
carioca. Chaim passa a ter 17,5% da Estácio. A transação movimentou recursos líquidos de US$ 179,1 milhões. A GP entrou no capital da Estácio em 2008, com a
compra de 20%. O presidente da Estácio,
Rogério Melzi, disse que “a saída do GP
não foi totalmente uma surpresa, uma
vez que ele cumpriu seu ciclo e deixou
uma empresa madura”. Página B8

apresenta

ESPECIAL ENERGIA

Inovação tecnológica
para o pré-sal

Energia para o setor de
petróleo e gás. Página B3
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EU& | Investimentos
Seguro de vida e a
cobertura para invalidez
Consultório
financeiro

M

eu tio ficou
inválido,
decorrente de
uma doença,
e não pode
mais trabalhar. A seguradora
informou que ele não tem
direito a receber nenhum
tipo de indenização. Ele tinha
seguro de vida. O seguro não
deveria cobrir tudo?
Eduardo da Cunha Almeida, CFP,
responde:

Prezado leitor, a escolha
por um seguro de vida que
atenda às nossas necessidades
nem sempre é tarefa fácil,
pois num plano de seguro
de vida pode haver inúmeras
coberturas. Estas precisam
ser muito bem colocadas
quando da explanação do
Plano de Seguro de Vida
para não gerar situações
desagradáveis como a
frustração da utilização
de uma cobertura que não
foi incluída pelo plano
escolhido. O processo de
indenização do seguro de
vida abrange três fases:
1ª – Apuração dos danos:
nesta etapa inicial, mediante
a apresentação do aviso de
sinistro preenchido pelo
segurado ou por seus
beneficiários, a seguradora
terá ciência da ocorrência
do fato e também dos
danos sofridos.
2ª – Regulação: uma vez
apurados todos os danos é
nesta segunda etapa que a
seguradora irá avaliar se as
coberturas contratadas na
apólice cobrem os
riscos sofridos.
3ª – Indenização: nesta
última etapa, após análise
minuciosa da equipe técnica
da seguradora, será pago ao
beneficiário ou a seus
dependentes o capital
segurado ou a pensão devida.
No caso em especial de seu
tio que foi acometido por
uma doença e declarado como
inválido para desenvolver suas
funções laborativas, há uma
confusão que fazemos em
relação a esfera pública e
privada. A aposentadoria por
invalidez concebida por
instituições oficiais de
Previdência Social não
caracteriza, por si só, quadro
clínico incapacitante que

comprove a invalidez funcional
permanente e total por doença
na esfera dos seguros privados.
Uma vez que seu tio já esteja
declarado aposentado pelo
INSS, não necessariamente o
seu plano de seguro de vida
deva contemplar o mesmo
benefício a não ser que ele
tenha contratado a
Cobertura de Invalidez
Funcional Permanente
Total por Doença.
Frequentemente, quando o
segurado assina a proposta
de seguro de vida na qual
devem constar o Capital
Segurado, as Coberturas e os
Prazos de Carência, ele não se
atenta aos riscos excluídos nem
tampouco a ler as Condições
Gerais do Plano por ele
escolhido. Num primeiro
momento, parece-lhe bastante
reconfortante o fato de acabar
de adquirir uma tranquilidade
para si e uma proteção aos seus
beneficiários. Mas é exatamente
no momento em que o seguro
deveria ser o “porto seguro” é
que começam os infortúnios.
Dentre as coberturas
disponíveis que contemplam
o próprio segurado além da
Invalidez por Doença já citada,
há também a Invalidez por
Acidente e a Diária de
Incapacidade Temporária,
sendo que nesta última o
segurado terá a garantia de
uma renda diária até a volta
às suas funções laborativas.
É claro que a contratação
dessas coberturas implica
um adicional ao prêmio pago,
mas muitas vezes não são
apresentadas ao cliente e estes
acabam nem tendo noção de
que elas existam. A escolha de
um Plano de Seguro de Vida
vai além de um breve relato
do Capital Segurado que você
gostaria de deixar para sua
família. Procure um
profissional competente que,
além de conhecedor dos
produtos do mercado, possa
identificar corretamente o
seu perfil e suas necessidades.
Lembre-se: “Seguro de
Vida além de proteção é
um ato de amor!”

O Bank of America Merrill Lynch (BofA) aumentou o preço-alvo
para as ações da Porto Seguro de
R$ 25 para R$ 29, mas manteve a
recomendação “underperform”
(abaixo da performance do mercado) após o recente rali do papel.
Entre os fatores que justificam o
maior preço-alvo do papel, o banco cita a tendência de melhor análise de riscos feita pela seguradora
no segundo trimestre, que pode
levar a aumentos de 8% e 5% nas
estimativas de lucro líquido de
2013 e 2014, respectivamente. O
banco aumentou ainda suas estimativas para o patamar sustentável de retorno sobre o patrimônio
da seguradora para 19%. Para a Su-

Ibovespa se destaca na cena
externa em série de 23 anos
Ao ser comparado com mercados acionários dos EUA e México, índice brasileiro
apresentou maior volatilidade e maior retorno. Por Beatriz Cutait , de São Paulo
Embora o atual governo não
tenha motivos para comemorar
quando o assunto é bolsa em relação às gestões anteriores, pelo
menos ele segue com uma posição favorável na comparação
com mercados estrangeiros.
Ao analisar um período de 23
anos, com início no governo de
Fernando Collor, o levantamento
feito pelo economista da Simplific Pavarini Investimentos e professor do Ibmec-RJ, Alexandre Espirito Santo, mostra que o Ibovespa tem maior retorno que os
principais índices das bolsas
americanas — Dow Jones e S&P
500 — e do México — IPC.
O estudo aponta que o Ibovespa apresentou a maior volatilidade diária anualizada (45,2%),
mas também conseguiu obter o
maior retorno médio diário
anualizado (22,7%). O ganho em
dólar no período, de 1.676%, ficou próximo ao do índice da bolsa mexicana (1.596%). “A redução
da volatilidade melhorou muito
[a relação] o risco/retorno da bolsa brasileira. Ao olhar a série longa, o desempenho do mercado
está parecido com o das principais bolsas”, diz o economista.
No Brasil, o indicador que compara volatilidade e retorno do Ibovespa corresponde a 2, ante número de 2,2 tanto do Dow Jones quan-

Brasil na cena externa

Evolução das bolsas entre 19/03/1990 e 13/09/2013
Retorno médio diário anualizado*
Ibovespa
Dow Jones (EUA)
S&P 500 (EUA)
IPC (México)

22,70%
8,50%
8,40%
16,70%

Volatilidade diária anualizada

Volatilidade/Retorno

45,20%
18,40%
18,50%
29,40%

2
2,2
2,2
1,8

Ganho período*
1.676%
458%
391%
1.596%

Fonte: Estudo elaborado por Alexandre Espirito Santo. *Em dólar

to do S&P 500, e de 1,8 do IPC mexicano. Espirito Santo ressalta que,
com base nesses dados, o principal
índice da bolsa brasileira oferece
expectativa de retorno superior à
dos mercados americanos, ainda
que com maior volatilidade.
Para um investidor de longo
prazo, que monta uma carteira
pensando em investir, não em especular, é indiferente aplicar no
Brasil ou no exterior, diz o professor. Mas ainda que a série histórica do período democrático
dê vantagem ao Brasil, a trajetória da bolsa no governo atual tem
sido, sim, fonte de preocupação.
“Apesar de a volatilidade ter caído muito, os investidores estrangeiros e locais estão com muita
desconfiança desse governo, sobretudo em relação ao Banco Central, que se mostra mais reticente
com relação às metas inflacionárias”, avalia Espirito Santo. Mas não

são apenas as questões domésticas
que estão norteando o mercado,
dado que a própria recuperação
da economia americana e a esperada redução dos estímulos pelo
Fed, o banco central dos EUA, têm
orientado os investidores.
Há uma série de fatores atrapalhando a relação risco/retorno
no governo Dilma, diz o economista. Mas, se o Brasil fizer a “lição de casa” direito, as perspectivas são positivas. “Como a volatilidade caiu bastante, na hora que
o mercado aprumar, os investidores vão perceber que botar dinheiro na bolsa não é tão mais arriscado quanto era num passado
recente. Vamos nos acostumar a
ser investidores como lá fora,
olhando carteiras de investimentos para 20 anos, pensando na
aposentadoria”, afirma Espirito
Santo, para quem o mercado brasileiro caminha para um amadu-

recimento saudável.
Já Bernardo Dantas, sócio da Edge Investimentos, avalia que a percepção de risco do investidor aumentou no Brasil em meio à atual
situação econômica, especialmente com o maior nível de inflação.
Alexandre Martins, sócio-gestor da Edge, assinala ainda que o
quadro se agrava diante da falta
de referência do investidor em
relação ao patamar de juros no
exterior. “O excesso de dinheiro
tirou um pouco o chão do mercado sobre qual é o custo de capital,
então talvez a sensação de risco
esteja até maior”, diz.
O diretor-executivo do UBS
Wealth Management, Francisco
Levy, afirma que o mundo tem hoje maior liquidez e menos volatilidade. Mas diz que o processo de
normalização da taxa de juros nos
Estados Unidos tende a mexer com
os mercados na próxima década.

ESTRATÉGIA
SILVIA COSTANTI/VALOR

Eduardo da Cunha Almeida é corretor
de seguros e planejador financeiro
pessoal, com a Certificação CFP
(Certified Financial Planner) concedida
pelo Instituto Brasileiro de Certificação
de Profissionais Financeiros (IBCPF)
Email: eduardo@dpcamperadvisory.com
As respostas refletem as opiniões do
autor, e não do jornal Valor Econômico ou
do IBCPF. O jornal e o IBCPF não se
responsabilizam pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso destas
informações. Perguntas devem ser
encaminhadas para:
consultoriofinanceiro@ibcpf.org.br

Curtas
BofA eleva Porto Seguro

CAPA

lAmérica, o BofA manteve recomendação “neutra” e preço-alvo
de R$ 18. O banco acredita que o
recente reajuste de preços no seguro saúde pode ajudar a companhia a obter melhores índices de
sinistralidade no segundo semestre e resultados futuros. A performance da receita financeira das seguradoras ainda deve ser o principal gatilho para as ações das empresas. Na opinião do BofA, a inclinação contínua da curva de juros
deve ser a principal variável de impacto no retorno financeiro para
Porto Seguro e SulAmérica, já que
suas carteiras de investimento são
bastante expostas a títulos prefixados e indexados à inflação, e ao
mercado acionário. (Thais Folego)

Jim McCaughan, presidente da Principal: “Fica claro que a geração de liquidez pelos Estados Unidos era o maior suporte para as ações e moedas dos emergentes”

Principal vê volatilidade nos mercados
emergentes e oportunidade nos EUA
Luciana Seabra
De São Paulo
Os mercados emergentes vão
estar muito voláteis no curto prazo e é hora de buscar oportunidades em ativos americanos. Foi essa a mensagem ao investidor brasileiro de Jim McCaughan, presidente da gestora americana Principal Global Investors, em passagem pelo país. O grupo financeiro Principal, com US$ 450 bilhões
sob gestão, comprou em abril do
ano passado 60% da gestora brasileira Claritas, que administra R$
3,7 bilhões. O grupo tem também
25,1% do capital total da empresa
de previdência Brasilprev.
“Penso que os mercados emergentes vão estar bastante voláteis e
perigosos no curto prazo”, afirmou
McCaughan ao Valor. A razão para
tal conclusão, diz, é a simples observação da reação desses países ao
discurso do Federal Reserve (Fed, o
banco central americano) de retirada dos estímulos à economia.
“Fica claro que a geração de liquidez pelos Estados Unidos era o
maior suporte para as ações e moedas dos emergentes”, completa.

O fim do chamado “superciclo” de commodities também pesa contra os emergentes na opinião de McCaughan. Além disso,
no caso de Brasil, diz, as eleições
presidenciais de 2014 são alvo de
preocupação no curto prazo.
McCaughan enxerga uma mudança de percepção sobre Brasil,
de um país “que não poderia dar
errado” para um que inspira realismo crescente e preocupação.
“Eu diria que os investidores globais querem ser positivos sobre
Brasil e esperam uma resolução
dessas questões, mas como um
investidor você tem que ser cético
e observar cuidadosamente”, diz.
Já para um olhar de longo prazo sobre emergentes, McCaughan pesa o impacto positivo
do crescimento da classe média
sobre a economia desses países,
inclusive Brasil. Desse ponto de
vista, considera, o período de volatilidade pode trazer oportunidades de compra de ativos.
A volatilidade dos emergentes,
o superendividamento europeu e
uma percepção de risco muito
elevada sobre Japão levam o presidente da Principal Global Inves-

tors a preferir ativos dos EUA. Para ele, os fundamentos da economia americana são bons e 2014
será mais um ano forte para o
mercado acionário. “Com a habilidade limitada que instituições e
indivíduos brasileiros têm para
investir internacionalmente, eu
realmente focaria nos EUA”, diz.
Na renda fixa, a Principal tem
indicado aos investidores títulos
americanos de vencimentos
mais próximos. Isso porque prazos longos podem ser penalizados pela alta volatilidade e por
uma provável alta nas taxas de
juros. Como títulos do governo
em geral têm prazos mais longos,
McCaughan sugere que os investidores olhem para os títulos no
segmento chamado de “high
yield”, ou seja, de papéis com
perspectiva de entregar mais ganhos em função do maior risco.
O executivo também vê potencial de ganho nos Reits (Real Estate Investment Trusts), uma espécie de fundo de investimento
imobiliário nos Estados Unidos.
Como tendem a acompanhar o
movimento dos juros, a elevação
da taxa prejudicou esses ativos

recentemente, diz, enquanto o
mercado acionário ganhava valor. Algo passageiro na opinião
dele. “Acredito que os REITs vão
ter retornos crescentes”.
A regulamentação brasileira
restringe os fundos que investem
100% dos recursos no exterior a
quem pode fazer um aporte inicial
de R$ 1 milhão. No caso dos fundos
de pensão, a legislação exige que o
investimento seja feito a partir de
um fundo local, em que a participação de cada fundação não ultrapasse 25% do patrimônio. A regra
tem levado fundos de pensão a organizarem grupos para acessar ativos internacionais.
Se não se efetivar agora, o movimento dos fundos de pensão brasileiros para investir no exterior
deve ocorrer nos próximos três ou
quatro anos, na opinião de McCaughan. Para ele, o Brasil está hoje em situação semelhante à vivida
pelos EUA na década de 80, quando a ideia de internacionalizar os
investimentos era controversa. Segundo o presidente da Principal, a
discussão teve início no meio da
década e a diversificação somente
se efetivou por volta de 1990.

