
pesar do sopro de vida na
Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa), na terça 19 e
quarta 20, a perda acumula-
da no ano, em dólar, é de cer-

ca de 7,5%. Os acionistas chiam, sobre-
tudo os cidadãos comuns, que são um
quarto da clientela do pregão. Quem s-
abe ser este um investimento de risco e
de longo prazo, porém, não tem muito
do que reclamar. A Bolsa fechou 2007
com ganho nominal de 43,65%, depois
de avançar 32,92% no ano anterior. A
questão principal é que nenhum analista
ousa prever o fundo do poço, muito mais
amplo, pelo fato de a atual crise ser in-
ternacional. E nem de longe o Brasil é o
epicentro do abalo sísmico financeiro.

Tanto que alguns emergentes gigan-
tes estão sofrendo mais. No caso da Chi-
na, a queda da Bolsa
chegou a 50% no ano.
Na Rússia, houve baixa
de 22%. Na índia, re-
cuo de 32%, de acordo
com. Herculano Aníbal
Alves, superintenden-
te-executivo de Renda Variável do Bra-
desco Asset Management (BRAM).
Também os desenvolvidos estão machu-
cados. A Bolsa de Nova York escorregou
12% no mesmo período, a da Grã-Bre-
tanha, 20%, e a do Japão, 14%.

"Nos Últimos cinco anos, o Brasil surfou
na onda de otimismo mundial. Houve
um excesso de complacência com os ris-
cos", afirma Arthur de Carvalho, econo-
mista-chefe da Corretora Ativa. Para ele,
hoje a incerteza impera, porque não se
sabe dimensionar qual será o impacto,
na China, da possível recessão america-
na e forte desaceleração da Europa, o
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que afeta diretarnente os países emer-
gentes produtores de commodities, Bra-
sil incluído. "Há um certo exagero nas
oscilações dos preços, como se o mundo
fosse acabar. Não vai", diz. A tendência
da China, apesar de uma certa redução
do ritmo, ainda é de crescimento forte.

Alguns dados preocupam a curto
prazo. A Bolsa brasileira fechou julho
com saída líquida recorde de 7,6 bi-
lhões de reais de investimentos estran-
geiros no mercado avista. Em junho,
recorde anterior, a saída líquida somou
7,415 bilhões de reais. O saldo negati-
vo ultrapassou 15 bilhões de reais em
dois meses. Para onde vão os gringos,
já que os Estados Unidos estão em re-
cessão e a Europa trilha o mesmo ca-
minho? "Houve resgates dos estrangei-
ros, principalmente os americanos.
Eles tiveram perdas patrimoniais com
a crise. O cidadão pode ter ficado de-

sempregado, viu crescerem suas des-
pesas com energia e alimentação", afir-
ma Alves, da BRAM.

Outro fator, diz o economista, é o
fato de as cornmodities terem caído.
Houve uma forte desaceleração desses
preços e nada menos que metade do
mercado acionário brasileiro é compos-
ta de ações, direta ou índiretamente, li-
gadas a setores correlates, como os da
Petrobras e Vale do Rio Doce. A Bolsa
aqui não representa a economia, dife-
rentemente da nova-iorquina, em que
o índice Dow Jones, composto de 30
papéis, é o espelho da atividade dos Es-
tados Unidos. Mesmo as ações de um
setor sólido, como o dos bancos brasi-
leiros, começaram a ficar caras, relati-
vamente a outros mercados.

E para onde vão os gringos? "Investem
em renda fixa no Brasil ou no exterior,
com a perspectiva de alta do juro básico
da economia", analisa Rodrigo Lopes,
diretor de Renda Variável da Banif Ni-
tor Asset Management. Também há sa-
ques para cobrir os prejuízos registra-
dos por bancos e fundos no exterior, em
razão da crise hipotecária americana,
que contaminou a economia real. O
economista lembra ainda que há um de-
bate acalorado no Congresso america-
no sobre a proposta de limitar a exposi-
ção dos especuladores, o que desarmou
uma bolha, principalmente nos merca-
dos futuros de petróleo.



De outro lado, pontua Car-
valho, da Ativa, há os inves-
tidores estrangeiros que, ao
menor sinal de risco, fogem
para ativos tradicionais. Ou
seja, títulos do Tesouro Ame-
ricano e da Europa. Em tem-
pos de crise, é preciso ter a
certeza de que há portas de
saída de emergência. E o
mercado do Hemisfério Nor-
te é muito mais líquido do que
o nosso, afirma.

Os casos da Petrobras e da
Vale são emblemáticos. Sozinhas, man-
dam no mercado, por terem peso de
33% no principal índice da Bolsa. E vêm
sendo muito punidas pelos investido-
res. Na confusão que se instalou nas me-
sas de operação, variadas hipóteses sur-
gem para a queda da Bolsa, puxada por
aquelas gigantes.

No caso da estatal petrolífera, pegou
mal, aos olhos dos operadores, o fato de
o governo Lula estar discutindo a cria-
ção de uma empresa de capital fechado
para administrar a descoberta da cama-
da pré-sal, uma nada desprezível exten-
são de 800 quilómetros entre o Espíri-
to Santo e Santa Catarina. Como de
praxe, o mercado detestou a ideia de os
lucros não irem para a Petrobras e se-
rem destinados à saúde, à educação e à
eliminação da miséria, como chegou a
afirmar o presidente Lula.

Nada ainda está decidido, apesar de
muito dísse-que-disse na imprensa.
Uma comissão interministerial foi cria-
da e as propostas para o novo filão do
petróleo chegarão à mesa de Lula ape-
nas em 19 de setembro.
Possivelmente, as dis-
cussões se estenderão
até o fim do ano, natu-
ralmente após as elei-
ções municipais. O slo-
gan "O Petróleo É Nos-
so" voltou à tona e é um
tema sensível em ter-
mos políticos.

O ruído não se limita
ao mercado. O Conselho
Deliberativo da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP) reúne-
se, na segunda-feira 25, para decidir a po-
sição dos trabalhadores sobre o novo mar-
co regulatório do setor e levá-la ao gover-

no. "Discutir uma nova legisla-
ção e continuar permitindo que
multinacionais se apropriem
das reservas do País é, no míni-
mo, incoerente", diz um comu-
nicado da entidade sindical.

Quanto à Vale, avaliou-se
que houve um erro estratégico.
Sempre na visão dos operado-
res, a mineradora fez uma ofer-
ta de ações que findou em 5 de
agosto, com "péssimos" resulta-
dos, porque o mercado estava
em baixa. A empresa esperava

levantar 15 bilhões de dólares, para ban-
car mais aquisições, e angariou "apenas"
cerca de 11 bilhões. Houve um claro exa-
gero na interpretação do saldo da capta-
ção. Mesmo porque a BHP Billiton, aus-

traliana, concorrente di-
reta da Vale, perdeu 32%
do valor desde 16 de
maio. E não fez emissão
alguma de ações.

Conclusão de todo o im-
bróglio: o cenário é ruim
a curto prazo. Os analis-
tas ouvidos por CartaCa-
pital prevêem mau tem-
po até, ao menos, o fim
do ano. "A volatilidade

vai continuar, pois os problemas lá fora
não estão resolvidos. A Europa está no
pior dos mundos, com inflação alta, au-
mento do juro e às portas da recessão",

diz Alves, da BRAM.
Nos Estados Unidos, há
um vaivém infernal a
cada dado divulgado so-
bre a atividade econó-
mica. "Quem tem pé no
chão, e não quiser espe-

cular, pode até começar a fazer uma pe-
quena posição em Bolsa", opina.

"Com a cabeça de longo prazo, é hora
interessante de voltar à Bolsa. Não en-
trar com tudo. Só colocar um pé, por
exemplo, em Vale, Petrobras, Gerdau e
o setor bancário", diz Lopes, da Banif
Nitor. "Não é para ficar checando extra-
to todo o dia", brinca. No próximo ano,
as condições devem melhorar, segundo
ele. Para Carvalho, da Ativa, haverá on-
das de histeria esparsas. Quem tem to-
tal aversão a perdas momentâneas, e
pode necessitar de saques até dezem-
bro, deve investir em renda fixa. Ques-
tão de bom senso.
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Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 15, n. 510, p. 32-33, 27 agosto. 2008.




