
Transformação corporativa do Samruk Kazyna está pronta para gerar um adicional de US$ 11 
bilhões em receitas para o Cazaquistão nos próximos seis anos  

ASTANA, Cazaquistão, 7 de outubro de 2014 /PRNewswire/ -- O Samruk Kazyna, fundo soberano do 
Cazaquistão gerindo grandes ativos estratégicos do estado, com o valor combinado de cerca de US$ 100 
bilhões, está reformulando sua estratégia de negócios, inclusive recorrendo a investimentos e à gestão de 
ativos.  

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, favor clicar em:  
http://www.multivu.com/players/English/72762559-samruk-kazyna-transformation-forum/  

Novos mecanismos de gestão serão introduzidos em breve em todas as empresas do Fundo. Já em 2014, a 
reengenharia dos processos empresariais começará em três organizações piloto: holding de transporte 
diversificado Kazakhstan Temir Zholy, companhia de petróleo e gás KazMunaiGaz e operadora de serviço 
postal KazPochta.  

Estas medidas irão resultar na redução de custos operacionais de 20% em 2017, e o valor econômico da 
Samruk Kazyna adicionado irá gerar mais de US$ 11,2 bilhões para a economia do Cazaquistão.  

O programa de transformação foi publicamente anunciado durante o "Samruk Kazyna Transformation 
Forum", realizado em Astana, em 6 outubro de 2014.  

Além da otimização de processos de negócios, o programa de transformação prevê atração de investidores 
externos, venda de ativos não essenciais e otimização da carteira de investimento, bem como uma ampla 
reorganização e racionalização das operações do Fundo. Como resultado, o número de empresas sob 
gestão do Fundo será reduzido das atuais 600 para 300 em 2017. Além disso, no curto e médio prazo, as 
maiores empresas, inclusive a KEGOC, Samruk-Energo, Kazakhstan Temir Zholy e Kazatomprom 
realizarão IPOs (ofertas iniciais públicas).  

O programa de transformação do Samruk Kazyna é um elemento-chave da Estratégia 2050, uma iniciativa 
ambiciosa do Presidente Nursultan Nazarbayev do Cazaquistão. "Por esse tempo, o Cazaquistão deve se 
tornar um dos 30 países mais desenvolvidos do mundo. Para alcançar este objetivo, nos próximos anos, 
devemos aumentar o crescimento da produtividade de 3,6% para 6,5% e o nível de investimento deve 
crescer de 21,4% para 30% do PIB. Estes resultados só são possíveis com base em uma mudança 
fundamental na economia do país e essa mudança deve ser liderada pelo fundo soberano Samruk Kazyna 
que detém as principais empresas estratégicas do país!" Salientou o presidente Nazarbayev em seu 
discurso durante o Fórum.  

Além da estratégia de negócios, o programa de transformação prevê uma revisão completa das abordagens 
do Samruk Kazyna à gestão operacional através da introdução do modelo de "participação estratégica 
comercial". As reformas internas implicarão em três direções principais: pessoas-processos-tecnologias, 
para criar uma estrutura de gestão ágil baseada em padrões globais modernos e tecnologias de ponta.  

O aumento da eficiência de capital será um foco específico da transformação. "Os fundos soberanos de 
outros países estão gerando maiores receitas com o mesmo nível de investimentos. Por essa razão, o 
nosso objetivo será aumentar continuamente o valor das subsidiárias do Fundo através da maximização do 
lucro", ressaltou o CEO do Samruk Kazyna, Sr. Umirzak Shukeev.  

"Dada à mudança da gravidade econômica para a Ásia, as oportunidades para o Cazaquistão de se tornar 
um impulsionador regional e mesmo global de crescimento econômico estão, obviamente, aumentando", 
disse o economista internacional Sr. Nouriel Roubini durante seu discurso no Fórum. "Nesse contexto, os 
esforços da liderança do país para criar um modelo de desenvolvimento moderno e atraente só podem ser 
bem-vindos. E neste modelo, um fundo soberano modernizado e competitivo que gere efetivamente ativos 
estatais é um elemento-chave," disse Roubini.  

Sobre o Samruk Kazyna: http://sk.kz/page/kratko-o-fonde?lang=en 

Samruk-Kazyna HP: http://www.sk.kz/ 


