


uando o assunto é fundamentos, o setor de bens de

consumo e varejo costuma ser descrito como destaque

positivo em análises diversas, mesmo dentro do contexto volátil

que caracteriza 2008. Apesar disso, uma leitura dos últimos

números associados ao desempenho de boa parte dos papéis do

setor parece contrapor os tantos argumentos em favor dessa

tese de investimento. O que isso quer dizer? Os fundamentos

realmente apontam para a virada negativa de certas

companhias listadas em bolsa ou, na verdade, isso não passa de

um tropeço contornável?

Segundo Marco Aurélio Barbosa, analista chefe da

corretora Coinvalores, o desempenho recente das ações de

algumas varejistas reflete fatores correlacionados não com os

fundamentos do setor ou mesmo das companhias

individualmente, mas com os movimentos adversos decorrentes

do cenário externo conturbado. Mesmo assim, Barbosa ainda

considera o posicionamento em algumas varejistas adequado

em função das "boas perspectivas para o comércio em geral

dadas pelos seguintes fatores: crescimento da massa salarial,

tendência dos indicadores de desemprego em queda e aumento

do crédito".

Braulio Borges, economista da LCA, também traz um ponto

interessante: 2008 ainda promete boas notícias para o setor de

consumo e varejo; porém, não devem ser melhores do que as de

2007. De fato, como era de se esperar, o panorama internacional

desfavorável já pesa sobre o desempenho do segmento, que tem

na expansão do crédito um de seus principais pilares para o

crescimento. Segundo Borges, ao passo que a trajetória de

queda da taxa Selic foi interrompida em setembro último, a taxa

de juro de mercado, que é a base da captação de recursos dos

bancos, está em alta desde julho do ano passado, ônus já

transferido aos custos de empréstimo.

De acordo com o economista, em relação ao crédito, é

preciso considerar que os prazos mais curtos são realidade, que

as taxas de juro para pessoas fisicas já subiram bastante neste

ano e, ademais, existe a possibilidade de uma política monetária

contracionista tomar corpo nos próximos meses. Tal contexto

sugere que em 2008 as vendas do comércio varejista ostentarão

um crescimento (em termos de volume) de algo entre 7% e 8%, o

que ainda é muito bom, porém abaixo da expansão de 10%

assinalada no ano passado.

No entanto, se por um lado alguma restrição ao aumento da

oferta de credito pode limitar o desempenho das varejistas, "os

movimentos das companhias em ampliar o número de lojas e os

fortes investimentos em remodelagem para a expansão física

contribuem para as expectativas otimistas em relação ao setor",

pondera Barbosa. Além disso, algumas empresas têm

manifestado interesse em fusões e aquisições: as Lojas

Americanas, por exemplo, nos últimos três anos compraram

Skyshop, Submarino e Blockbusfer. Já as Lojas Renner

anunciaram recentemente a aquisição da Leader, enquanto a

Saraiva, que também não ficou para tras, adquiriu a Sidliano e a

Pigmentos Editorial. Ou seja, o setor oferece alguns catalisa-

dores de peso em meio às ressalvas.

Dado o contexto atribulado, fica a questão: entre tantas

possibilidades, existe alguma "melhor opção"? Antes de outros

comentários, é interessante falar sobre o que é melhor evitar. De

acordo com Borges, empresas mais expostas às regiões Norte e

Nordeste também estarão relativamente mais expostas a

alguns dos elementos menos favoráveis ao desempenho do

setor durante este ano. O salário mínimo, por exemplo, deve ter o

menor reajuste desde 2004, já descontados os efeitos da

inflação. Além disso, nestas regiões, os alimentos - e seus

preços em alfa -têm um peso maior nas cestas de consumo, o que

se converte em uma pressão adicional sobre a renda disponível

para gastos com outras classes de bens. Contrariamente,

empresas cujas operações são relativamente mais expostas aos

mercados do Sul e Sudeste devem, de acordo com Borges, ter

uma performance relativamente melhor.

Por sua vez, Barbosa vê com bons olhos os papéis de

empresas como Lojas Americanas, Lojas Renner, B2W e Saraiva,

que, "além dos fortes investimentos em ampliação, abertura de

lojas e aquisições, estão se qualificando em termos operacionais

e financeiros, aumentando o mix de produtos para melhor

atender às especificidades dos diferentes perfis de demanda e
melhorando negociações de prazos com fornecedores".

Porém, não adianta ter pressa. O horizonte de investimento

ideal fica entre um ano e meio e dois anos, pelo menos. Borges e

Barbosa concordam que o longo prazo é um bom amigo do

poupador, ainda mais no cenário atual, bem mais volátil. E,

naturalmente, mesmo apoiada em fundamentos, a tese de

investimento tem seus riscos associados, tais como um aperto

monetário acima das expectativas (pouco provável, segundo

Borges, já que a inflação tem incomodado, mas segue no centro

da meta), a forte concorrência, o ainda baixo poder aquisitivo do

consumidor nacional e o crescimento do grau de endividamentos

das famílias nos últimos anos, acrescenta Barbosa.

Enfim, a estratégia tem seu aspecto defensivo, mas de

acordo com Borges, ainda estamos falando em maximizar

ganhos - e não em minimizar perdas. Todavia, pensando em

2008, o desempenho das ações de empresas do setor deve ficar

apenas ligeiramente acima daquele reportado pelo Ibovespa.

Agora, considerando um prazo mais longo, que é o indicado,

pondera Barbosa, os ganhos podem ser significativos
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