
decisão de uma das maiores agências de
classificação de risco do mundo, a Standard &
Poors, de reclassificar a avaliação de risco do
Brasil para o nível de Investment Grade trouxe

um movimento de euforia a Bovespa.
Com isso, o principal índice da bolsa paulista

performou muito bem no último dia de abril,
apresentando uma valorização de 6,3%, e fechando o
mês aos 67.868 pontos, um recorde.

A melhora na nota de crédito do país já era
esperada pelos analistas. No entanto, a expectativa
geral era de que isto apenas deveria acontecer no
segundo semestre deste ano, e, portanto, a notícia
surpreendeu os analistas.

A reclassificação do risco do Brasil é extremamente
positiva e irá influenciar o mercado de diversas
formas:

A elevação da nota do país ao nível de grau de
investimento permite que diversos fundos que podem
aplicar apenas em países que possuem baixo nível de
risco tenham a opção de investir no Brasil. Como estes
fundos possuem uma quantidade muito grande de

dinheiro, mesmo que apenas uma pequena parte dos
recursos sejam alocados aqui, o volume de entrada de
capitais tende a crescer substancialmente.

Os IPOs voltarão a ser uma oportunidade atraente
para as novas empresas abrirem capital.

As empresas brasileiras poderão captar recursos a
custos mais baixos e alavancar a estrutura de capital.

O governo poderá captar a um custo mais baixo e
alongar o perfil da dívida pública, tendo espaço para
uma redução em até 2% na taxa atual da Selic.

Por outro lado, a reclassificação da nota também
acaba puxando para baixo o risco país e depreciando
ainda mais o valor do dólar. Com um dólar ainda
mais barato, as empresas exportadoras vão
continuar perdendo receita e a balança comercial
tende ao negativo.

Nessa análise apresentamos uma figura com
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a valorização da Bovespa e das principais bolsas
mundiais até o dia 2 de maio desse ano. Como pode
ser visto a Bovespa foi a primeira bolsa em valorização,
ficando o México em segundo lugar.

É importante, também, destacar a rentabilidade
das Bolsas americanas e inglesas. Perceba que nos
dois mercado financeiros mais sofisticados do
mundo, o índice Dow caiu apenas 1,56% no período
e o da Bolsa de Londres caiu, na mesma comparação,
3,7%. Naturalmente, outros índices apresentaram
quedas maiores. Entretanto, chama atenção o fato
de que, nesses mercados, o temor em relação a crise
financeira americana praticamente já foi absorvido.
As maiores quedas continuam nas Bolsas Européias
e na China - onde os preços realmente subiram,
no ano pasasado, para valores completamente
irrealistas, sob qualquer avaliação de múltiplos ou
fluxos de caixa descontados.

No Front externo, a principal notícia foi a esperada
redução da taxa básica de juros americana para 2%aa.
Este corte provavelmente foi o último do ciclo de
afrouxamento monetário nos EUA. Os juros reais já são
negativos, em virtude da inflação americana estar em
2,6% e o Fed teme que mais cortes alimentem a inflação.

Como a economia americana cresceu 0,6%
em termos reais no primeiro trimestre de 2008, é
provável que a crise esteja perto do fim. Se os dados
do segundo semestre confirmarem esse contexto, as
bolsas americanas e mundiais podem ter uma forte
arrancada até o fim de 2008.

A melhora da nota de crédito do Brasil também
ajudou a melhorar a perspectiva de valorização da
Bovespa para o final do ano. Como o otimismo tem
sido generalizado, diversas análises estão projetando
um patamar demasiadamente elevado para a bolsa
no final do ano.

Preferimos trabalhar com uma perspectiva mais
conservadora, e projetar a bolsa em 80 mil pontos em
dezembro de 2008. Pois, apesar de todas as notícias
positvas de rating e da economia nacional, devemos
lembrar que por conta da elevação da inflação no
Brasil, o BC pode aumentar ainda mais a Selic. Se
isso ocorrer, as ações das empresas menos rentáveis
ficarão menos atrativas em relação aos juros - e
mesmo o investidor que gosta de renda variável - com
o juro ascendente, se previne e aloca uma maior parte
do capital em renda fixa.

As recentes descobertas de imensos campos
de petróleo são notícias sempre muito boas para o
Brasil e para os papéis da Petrobras em particular. No
entanto, devemos analisar estas notícias sempre sob
o prisma do ganho financeiro que a descoberta pode
trazer para o papel da empresa.

Apesar de diversos anúncios de novas descobertas,
a Petrobras não tem conseguido aumentar a produção
que continua estagnada no mesmo patamar a -
praticamente - dois anos.

Outro fator que impede que a Petrobras tenha
melhores resultados é a política governamental de
segurar os preços da gasolina e do óleo diesel. Apesar
dos benefícios que isto traz ao controle da inflação,
o impacto negativo é muito grande no resultado da
empresa, que teve seu lucro diminuído em 27% no
ano passado, apesar do preço do petróleo no mercado
internacional ter subido 65%.

Aempresa conseguiu no final de abril um aumento
de 10% no preço dos combustíveis - o que é muito
positivo. Porém, acredita-se que o governo vá segurar
novos aumentos.

A empresa tem anunciado a descoberta de
reservas imensas - em águas muito fundas - o que
será de grande valor no futuro. O problema é -
quando no futuro?

Os papéis da empresa encontram-se
muito valorizados, e, somente para efeito de
comparação, seu P/L atual é o dobro da Exxon, a
maior petrolífera do mundo.

Desta forma, recomendamos cautela em
aumentar a exposição a Petrobras, por considerar
que existem opções de investimentos mais atraentes
no momento.
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Text Box
Fonte: Suma Economica, n. 361, p. 20-21, maio. 2008.




