


tos de investimentos do Banco do
Brasil, do HSBC e do ABN Amro.

No caso do INDX, trata-se ape-
nas da terceira tentativa de medir o
desempenho das companhias por
setor econômico, atrás do IEE (setor
elétrico) e do Itel (telefonia). É um
sinal de que o desalinhamento entre
a economia nacional diversificada,
mas com baixa representação em
Bolsa, começa a ser revertido.

Desde a década de 1970, os negó-
cios com ações têm se concentrado em
empresas estatais, especialmente das
áreas de telefonia e eletricidade. Esses
dois setores ainda representam mais da
metade da composição do Ibovespa, o
índice mais conhecido da Bolsa bra-
sileira. Em 1997, no auge dos investi-
mentos nas telecomunicações, só a ação
da Telebrás representava mais da me-
tade do valor de mercado da Bovespa.
Enquanto isso, até há poucos meses,
segmentos como o agronegócio e a
construção civil tinham representa-
ção quase nula na Bolsa, apesar do peso

relevante daque-
les setores no
PIB nacional.

Esse quadro começou a mudar
em 2002, com o renascimento do
mercado doméstico de capitais, o que
levou ao pregão uma nova geração de
companhias de setores completamen-
te desconhecidos do investidor. É o
caso, por exemplo, de CCR (conces-
sões rodoviárias), Natura (cosméti-
cos), ALL (logística), Porto Seguro
(seguros), Totvs (informática), UOL
(portal de internet) e Cosan (agrone-
gócio), só para citar algumas. E uma
transformação lenta, que já é captada
pelo novo índice, do qual fazem par-
te Natura e a fabricante gaúcha de
calçados Grendene.

Ainda há concentração
A má notícia é que uma transfor-

mação mais profunda ainda vai
demorar, como mostra o próprio
INDX. Mesmo com o cuidado de
eliminar as ações das gigantes Petro-
bras e Vale do Rio Doce que, sozinhas,
teriam mais da metade da cartei-
ra, Bovespa e Fiesp não conseguiram
impedir uma forte concentração.
Embora o índice seja formado por
papéis de companhias de 14 setores,

* Não inclui montadoras Fonte: Sites da Abiquim, Abia, Abimci, Bracelpa, IBS, Sindipeças
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NOGUEIRA, DA BOVESPA: atualizações
da carteira abrigarão papéis de
companhias recém-chegadas

apenas quatro formam 80% do to-
tal. Os casos mais flagrantes são o
segmento de siderurgia, responsável
por 42,1% do índice e por seis dos
dez papéis de maior peso, e o de be-
bidas, composto por um só ativo, o
da Ambev, com 14,4% da carteira.

Para comparar esses dois segmen-
tos, com os demais, ficam em quar-
to e quinto lugares em contribuição
para a formação do Produto Interno
Bruto (PIB), respectivamente com
2,8% e 1,3%. Química lidera a rela-
ção, com 8,7%, enquanto no INDX
entra com apenas 5% e é o quinto
lugar em importância. "O índice não
representa a indústria do País, mas
apenas a parcela daquelas que têm
ações em bolsa", conforma-se o di-
retor do departamento de pesquisas
econômicas da Fiesp, Paulo Francini.

Gestores de fundos vêem esse ce-
nário com um misto de esperança e
ceticismo. Esperança porque come-
çam a aparecer alternativas reais a
investidores interessados em diversi-
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índices

VEM MAIS POR AÍ
A Bovespa admite a possibili-

dade de criar novos índices seto-
riais. Um deles juntaria empresas
dos segmentos de siderurgia, mi-
neração e metalurgia. Outro seria
o de construção civil, que iniciou
uma corrida ao mercado neste ano,
já representa bloco apreciável e
continua ativo. Até o ano passado,
a única representante era a Rossi
Residencial, que estava no Nível 1
de Governança Corporativa des-
de fevereiro de 2003 e que migrou
para o Novo Mercado em janeiro
passado. Em 2005 veio a Cyrela e
neste ano chegaram Gafisa (feve-
reiro), Company (março) e Abyara
(julho). A Klabin Segall e a Bras-
can aguardam autorização da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) para estrearem no pregão;
a Tecnisa e a imobiliária Lopes tam-
bém querem abrir capital.

Outros candidatos a terem seu
próprio índice são os setores de
finanças e de alimentos. Há ainda
a área de saúde, que já merece um
medidor na Bolsa de Valores de
Nova York (Nyse). Por aqui, o se-
tor tem um solitário representante
no pregão, a Diagnósticos da Amé-
rica (Dasa), listada no Novo Mer-
cado, mas deve receber em breve
a operadora de planos de Saúde
Mediai e a Odontoprev.

Em todos esses casos, no en-
tanto, a criação de indicadores es-
pecíficos deve levar mais tempo.
Isso porque, apesar dos lançamen-
tos recentes, os setores ainda são
excessivamente concentrados,
sem uma quantidade de ativos su-
ficiente para justificar um índice.
"Para ter massa crítica, um índice
deve ter pelo menos de dez a 1 2

papéis", diz Ricardo Pinto Nogueira,
superintendente de operações da
Bovespa. Ademais, lembra, a ten-
dência de consolidação pode redu-
zir ainda mais a quantidade de ações
em alguns setores. É o que vem
acontecendo, por exemplo, entre
as fabricantes de aço. Desde o ano
passado, os investimentos nas em-
presas do grupo Arcelor passou a
ser feito por um único ativo, o que
tirou de circulação as ações da
Companhia Siderúrgica de Tuba-
rão (CST) e da Vega do Sul.

A oferta de compra hostil da
Perdigão feita no mês passado
pela Sadia dá pistas de que a in-
dústria alimentícia pode ir pelo
mesmo caminho. As redes varejis-
tas, emergentes em Bolsa, com a
expansão acelerada da Guarara-
pes, dona das lojas Riachuelo, e
com a chegada da Lojas Renner,
também. "As grandes revendedo-
ras de produtos têxteis têm um
espaço enorme para consolidação
no Brasil", diz o diretor financeiro e
de relações com investidores da
Guararapes, Flávio Rocha.

A.A.

ficar o portfólio, já que a tendência
de queda dos juros tem reduzido a
rentabilidade das aplicações em ren-
da fixa. Segundo dados da Associação
Nacional dos Bancos de Investimen-
tos (Anbid), a indústria nacional

de fundos tinha um patrimônio de
R$ 740 bilhões no final do primeiro
semestre de 2006. Cerca de 80%
desse total está aplicado em fun-
dos de renda fixa, enquanto apenas
R$ 22 bilhões estão aplicados em
carteiras de ações.

"O crescimento dos muitimercados

(fundos que mesclam aplicações em
títulos públicos e em renda variável)

nos últimos anos, é um indicativo que
o apetite por ações deve continuar cres-

cendo", avalia o superintendente de
produtos da Fator Administração de

Recursos, Nicolás Lagomancino. Já o
ceticismo tem explicação no fato de
que, em se tratando de setores da eco-

nomia, a montagem de carteiras vai
continuar enfrentando a concentração
acentuada em poucas empresas. "O nú-

mero reduzido de ações listadas por

segmentos limita a criação de fundos

CONSTRUÇÃO: corrida das
companhias à Bovespa faz delas

candidatas a indicador específico
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setoriais", explica o sócio da consulto-
ria Quantum, Maxim Wengert.

Mas um segmento em expansão no
mercado, o de clubes de investimentos,
tem conseguido escapar da armadilha
da concentração. Por terem patrimô-
nio mais modesto, não raro inferior a
R$ l milhão, esses produtos dão a seus
gestores a possibilidade de comprar
ações menos negociadas, geralmente de
empresas de menor porte, as chama-
das small caps, com bom potencial de
crescimento, o que permite rentabili-
dades bastante superiores às da média
do mercado. E foi montando portfó-
lios geralmente compostos por papéis
de empresas industriais em crescimen-
to que a corretora Geração Futuro, a
maior no setor, vem escrevendo uma
história de rentabilidade anual na casa
dos 50% desde o ano 2000. Atualmen-
te, seus 44 clubes já superam a casa de
R$ l bilhão em recursos administra-
dos. "Nos últimos anos, apostamos nas
companhias ligadas aos setores auto-
motivo e petrolífero, que cresceram
bastante", conta Luiz Alberto Binz,
analista da corretora. "A indústria tem
respondido rapidamente ao ciclo de
corte de juros", complementa.

Apetite por ações
Para Nogueira, da Bovespa, nas

próximas atualizações na composição
da carteira, que vão acontecer a cada
quatro meses, a tendência é que haja
uma desconcentração maior, já que
o INDX deve abrigar papéis de com-
panhias que chegaram recentemente
à Bolsa, valorizadas e com bom nível
de negociação. "Nos últimos 24 me-
ses, alguns setores ganharam mais re-
presentatividade no mercado de ações,
como o de construção civil e meta-
lurgia, que devem também entrar na
carteira", prevê. Além disso, ressalta,

NATURA: um dos símbolos da "nova geração" de empresas atraídas pela Bolsa
depois de 2002

o índice tem um dispositivo que im-
pede que a ação de uma empresa su-
pere 20% da carteira.

Segundo Nogueira, a tendência
de ter uma composição mais pulve-
rizada deve motivar as casas de in-
vestimentos a criar produtos, como
fundos, atrelados ao novo indicador.
Outro chamariz, avalia Francini, é o
retrospecto do INDX.

Um exercício ex-post mostra que,
se tivesse entrado em vigor no primei-
ro dia de 2000, o INDX já teria acu-
mulado valorização de 463%, perío-
do em que o Ibovespa avançou 102, l %
e o IBX-50 teve alta de 219,8%. O
mesmo levantamento mostra também
que o INDX teve oscilação menor que
os demais índices.

Francini pontua que esse desempe-
nho prova que a indústria de transfor-
mação reflete e refletiu a melhora das
variáveis macroeconômicas do País nos
últimos anos. "Quando a produção in-
dustrial sobe e quando a Selic cai, o ín-
dice sobe mais do que a média do mer-
cado. Quando o câmbio se valoriza e as

exportações param de subir, aí o INDX
cai mais do que a média", diz. Na ava-
liação dele, com a tendência de juros
em queda e inflação estável, o apetite
do mercado por ações de empresas in-
dustriais deve se manter em alta.

Dados recentes da Bovespa dão
lastro à previsão. Nos primeiros seis
meses do ano, as ações do setor de
máquinas e equipamentos, o que mais
se aproxima da composição do INDX,
tiveram valorização média de 45%,
quase cinco vezes a alta registrada
pelo Ibovespa no mesmo intervalo.
O movimento aconteceu em paralelo
ao ciclo de afrouxamento monetá-
rio iniciado em setembro do ano pas-
sado, que levou o juro básico da eco-
nomia de 19,75% para 14,75% ao
ano, a menor em quase uma década.
A valorização só não é melhor por
causa do desempenho mais apagado
dos papéis de exportadoras, que vêm
sofrendo os efeitos da valorização do
câmbio sobre a competitividade no
exterior e, conseqüentemente, sobre
a receita.
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