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Brasil deve dar retorno maior
do que demais países do bric

são paulo
Depois de apresentar a menor
evolução entre os mercados que
fazem parte dos BRICs (Brasil,
Rússia, Índia e China), a bolsa
brasileira pode ter maior avanço
frente aos demais, em 2007. As
apostas sebaseiam noíndice pre-
ço/lucro (P/L) das ações e no po-
tencial de ganhos das compa-
nhias brasileiras.

A expectativa de crescimento
do lucro das empresas nacionais
está atrelada à quedana taxa bási-
ca de juros, queaté então, sempre
foi o obstáculo de maiores inves-
timentos. “Isso transferiu dinhei-
ro de capital de investimento para
as aplicações financeiras. Ao in-
vés de investir, as empresas fize-
ram aplicações por conta do re-
torno alto”, exemplifica Fausto
Gouveia, analista da Win, home
brokerda Alpes Corretora.

Relatório da Planner aponta
“que a situação é muito favorável
para omercado deações brasilei-
ro, que foi o que menos subiu en-
tre os BRICs — assim chamados
os países emergentes considera-
dos mais importantes para a eco-
nomia mundial e os que ofere-
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cem melhores perspectivas de
crescimento dos lucros das em-
presas, além de possuir o índice
preço/lucro (P/L) mais baixo”.

Segundo dados da corretora, a
evolução em dólares da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) no
ano passado foi de 41,9%, en-
quanto China, Índia e Rússia va-
lorizaram 93,9%, 44,6% e 60,7%,
respectivamente. Vale ressaltar
que apenas o Brasil ainda não
possui o selo de investment grade.

Para Milton Milioni, sócio da
corretora Geração Futuro, o P/L
baixo significa um desconto pelo
fato do País não ser considerado
grau de investimento. “Existe
uma perspectiva de ganhos para
as empresas e isto não é tirado da
cartolapelo mercadofinanceiro”,
observa Milioni. O P/L das ações
brasileiras, atualmente, éde 7,8, o
mais baixo entre os BRICs. O da
China é 16,9, Índia 18,2 e Rússia
11,9. Os ganhos projetados para
2007, segundo relatório da Plan-
ner, são, em média, 18% maiores

do que no anopassado e superio-
resaodos demaispaísesdogrupo
(17,2% da Índia, 10,8%da China e
9,8% da Rússia).

“O indicadorbaixo mostraque
a Bolsa brasileira está barata. Isso
abre uma perspectiva muito po-
sitiva para 2007, que pode ser um
ano de ajustes nos mercados
mundiais”, diz Gouveia.

Por outro lado, na opinião de
Ricardo Almeida, professor do
IBMEC São Paulo, se o indicador
fosse alto, representaria uma ex-
pectativa maior de ganhos. “O
P/L mais baixo indica um risco
maior. Com isso, o mercado vai
acompanhar o crescimento do
País da mesma forma que moni-
tora os preços e lucros das ações”.

“A leitura ideal é de que ações
com P/L altos indicam grande
potencial de crescimento”, com-
plementa Almeida.

Segundo estimativas do ana-
lista da Planner, Rodrigo Bonsa-
ver, parao mercado deações bra-
sileiro alinhar o P/L com os de-
mais países teria de valorizar
46,6% para a média mundial,
50,3% para a média americana,
22% para a média da América La-
tina, 43% para a média dos BRICs
e 53,8% para a média chinesa.

O Brasil foi líder em aberturas
de capital (IPO) na comparação
com países da América Latina. No
total, foram 27 operações no ano
passado e outrasquatro em 2007.
Os IPOs representaram captação
US$ 7,59 bilhões para as compa-
nhias, cerca de 81% do total da re-
gião, onde aconteceram 31 ope-

rações com captação de US$ 9,41
bilhões. Emtodo omundo, acon-
teceram1328 IPOscomcaptação
de US$ 256,6 bilhões,com o Brasil
representando 3% e a América
Latina, 4%.

Mesmo com um cenário favo-
rável, especialistasseguem coma
opinião de que qualquer avanço
está totalmente ligado ao desem-
penho da economia norte-ame-
ricana. Para Bonsaver, a questão é
seu o mundo irá assistir ao 5º ano
de altas consecutivas em Wall
Street,mesmotendo ataxabásica
de juros subido de 1% para 5,25%.

“Temos de entender que não
somos nenhuma maravilha, mas
também não somos de todo mal.
Aeconomiabrasileira podeserde
ponta se continuar sendo benefi-
ciada pela liquidez internacio-
nal”, diz Milioni.
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Especialistas ouvidos
pelo DCI afirmam que
o desempenho mais
fraco do que os demais
emergentes do BRIC
pode favorecer o
Brasil em 2007

k JUROS ALTOS

«Ao invés de investir,
as empresas brasileiras
fizeram aplicações
financeiras por conta
do retorno alto pago
pelos juros»
FAUSTO GOUVEIA
ANALISTA DA WIN

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 6 fev. 2007. Finanças, p. A14.
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