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Emoção
garantida
A crise americana abalou o
mercado de ações e trouxe de
volta a incerteza, E isso muda tudo
para quem se acostumou, ao
longo dos últimos anos, a ganhar
sempre na bolsa

EDUARDO SALGADO

P
ARA BOA PARTE DOS INVESTIDORES BRASILEIROS, AS PRIMEIRAS
semanas de 2008 reservaram emoções inéditas. Acostumados
com uma bolsa de valores que subiu quase 500% nos últimos
cinco anos, muitos aplicadores aprenderam a olhar o merca-
do financeiro como uma fonte de dinheiro fácil. Então veio
janeiro e a turbulência provocada pela crise americana mos-
trou que — bingo! — o horizonte nem sempre é cor-de-rosa.

A Bovespa fechou o mês passado com perda de 7%, o pior mês desde maio
de 2006, e, para completar, as previsões são de mais altos e baixos pelo me-
nos até o fim do primeiro trimestre. Para a maioria dos 300 000 investidores
que estrearam na Bovespa desde 2003 chegou a hora do batismo de fogo. "A
bolsa não é indicada para o torcedor, aquele sujeito que faz a aplicação e fi-
ca torcendo para a ação não cair", diz Ilan Ryfer. gestor de alocação de recur-
sos do private do Credit Suisse Hedging-Griffo. Um dos principais ensina-
mentos do investidor americano Warren Buffett um dos três homens mais ri-
cos do mundo, é justamente colocar o dinheiro em empresas, não em promes-
sas de lucro rápido. "Quando o prêmio é muito alto em comparação com a
aposta, deixa de ser investimento e vira um cassino", ensina Buffett. celebri-
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zado no mundo das finanças por um
incrível bom senso que se transfor-
mou em fortuna.

Em meio a esse mundo de incer-
tezas, qual é o melhor caminho? Em
ma frase, a recomendação é sair do pi-

loto automático. Os investidores que ana-
lisam seus planos de aplicação uma vez por ano

vão precisar mudar. O ano de 2008 é um ano para pilotar. Du-
rante os próximos meses, será necessário acompanhar de per-
to o noticiário e o desempenho das aplicações. Não se trata, ob-
viamente, de um controle diário — o que, por sinal, deve ser
evitado, sobretudo pelos mais ansiosos. O importante é se man-
ter ligado, pois o mais provável é que ajustes de rota se façam
necessários ao longo do caminho. A primeira diferença em re-

lação a 2007 é que o ponto de partida
é completamente outro. Por isso, não é
rná idéia diminuir o montante aplicado
em papéis na bolsa. Quem for mais avesso
ao risco deve considerar a possibilidade de buscar a ajuda dos
gestores de fundos de ações, em vez de tentar escolher os pa-
péis nos quais colocar o dinheiro.

O PADRÃO DO MERCADO DE CAPITAIS TAMBÉM É OUTRO. Até
bem recentemente, as aberturas de capital — conhecidas pela
sigla em inglês IPO — eram uma seqüência de casos de suces-
so. A previsão para este ano é distinta. O número de aberturas
deve cair para a metade e os preços provavelmente sofrerão ajus-
te. Caso esse cenário se confirme, aqueles aplicadores com
queda pela especulação — os que reservam ações e vendem tu-



do já no dia
da abertura —
tomarão muito
mais riscos. É ver-
dade que os altos e bai-
xos das últimas semanas de-
ram um novo apelo a uma série de ações. Se as previsões de
mais turbulências ao longo do ano se materializarem, boas opor-
tunidades vão certamente surgir. Ainda assim, o conselho dos
especialistas ouvidos por EXAME é para que se controlem cer-
tos impulsos. "Enquanto a turbulência continuar, o apetite do
investidor deve ser comedido", diz Mário Felisberto, diretor de
investimentos do HSBC. Ou seja, por enquanto é preferível dei-
xar de ganhar do que arriscar perder.

A bolsa, é bom que se diga, ainda está em primeiro lugar na

lista dos investimentos mais rentáveis
dos últimos 12 meses. É certo que o índice Bovespa caiu neste
começo de ano, mas sua valorização de janeiro a dezembro do
ano passado foi de 44%. E a previsão é que a bolsa feche 2008
em 75 000 — saindo do patamar de 60 000 do começo de feve-
reiro. Não é por acaso que o jornal britânico Financial Times,
espécie de bíblia do mundo financeiro internacional, publicou
recentemente uma reportagem em que apontava o Brasil como
um dos mercados emergentes mais atraentes para este ano. O
que os estrangeiros estão vendo é um país com um mercado in-
terno em expansão e no qual o investimento externo direciona-
do ao setor produtivo não pára de fluir. Enquanto as bolsas os-
cilam, a economia real dá sinais de fortaleza. Em épocas pas-
sadas —e elas não estão tão distantes assim —, o país ia do céu
ao inferno ao primeiro sinal de crise externa. Nesta crise — que



ONDE INVESTIR 2008 perspectivas

para os mais pessimistas pode jogar a economia americana na
lona por um período razoavelmente longo e que para os sensa-
tos não pode ser ignorada —, os efeitos fora da bolsa ainda fo-
ram pouco sentidos no Brasil.

Nas últimas duas semanas, uma equipe de oito jornalistas de
EXAME falou com mais de 100 economistas, analistas e em-
presários no Brasil e no exterior com a missão de traçar um ce-
nário mais claro do atual momento da economia e das finanças.
Entre todos eles há, obviamente, muita divergência de opiniões,
mas a maioria não perdeu a oportunidade de ressaltar o novo
status do país. "O Brasil deve crescer menos do que no ano pas-
sado, porém não há risco de crise séria", diz Nouriel RoubinL
professor de economia da Universidade de Nova York e asses-
sor do presidente Bill Clinton na Casa Branca. "No caso do Bra-
sil, não há nada que preocupe", afirma Edward Prescott, o ga-
nhador do Prêmio Nobel de economia de 2004. São opiniões
em linha com outro celebrado economista ouvido por EXAME,
o britânico Martin Wolf, colunista do Financial Times: "Os bra-
sileiros podem relaxar".

A prova de que nem tudo é festa, no entanto, veio na semana
que antecedeu o Carnaval. Preocupado com a alta dos preços, o
Comitê de Política Monetária (Copom), formado pelo presiden-
te e pelos diretores do Banco Central, deixou claro que não irá
vacilar em aumentar a taxa básica de juro da economia, a Selic,
caso a inflação continue subindo. O anúncio não chega a ser uma
surpresa. Ao longo dos últimos oito anos e meio, desde que foi
criado o sistema de metas de inflação, o país se acostumou com
a luta constante do Banco Central contra a alta de preços. Em
grande medida, foram conquistas como essa que colocaram o
Brasil no patamar atual. E que permitem olhar, a despeito da cri-
se, o futuro com otimismo. As turbulências devem continuar, as
emoções estão garantidas, mas, somando todos os prós e os con-
tras. 2008 pode terminar melhor do que começou. •

ATENÇÃO

2008 é o ano
para acompanhar
seus
investimentos de
perto. Em casos
de valorizações
abruptas ou
quedas radicais
na bolsa, o
investidor terá
de reavaliar suas
posições — sem,
é claro, tomar
decisões por
impulso




