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Diante da crise que fez o principal indicador da bolsa brasileira, o Índice Bovespa, cair 44,30% 
somente no segundo semestre e acumular desvalorização de 43,32% no ano, as corretoras 
vêm adotando as mais variadas estratégias para manter os investidores. Algumas têm 
apostado em cursos educacionais para explicar a dimensão e a gravidade da crise para seus 
clientes. Outras vêm promovendo eventos para ficar mais próximas do investidor, inclusive 
com a participação de empresas de capital aberto.  
 
A Itaú Corretora, por exemplo, optou pela aproximação. Neste mês, a corretora realizou três 
eventos com investidores. "Nessa fase de turbulência, é preciso estar ainda mais próximo dos 
clientes", diz Roberto Nishikawa, presidente da corretora. Para ele, a fase de apenas "comprar 
bolsa", ou seja, aplicar nas ações que compõem o Índice Bovespa, e ganhar dinheiro acabou. 
"Ficou muito mais importante selecionar bem os papéis, a estratégia de 'stock picking'", diz.   
 
O primeiro desses eventos ocorreu em Londres e reuniu 120 investidores europeus, cujas 
aplicações em ações brasileiras somam aproximadamente US$ 50 bilhões, avalia Nishikawa. 
Na ocasião, 15 empresas daqui participaram do evento. Essas companhias ficam à disposição 
de grandes investidores para tirar dúvidas e explicar seus números. Como se trata de grandes 
investidores, a grande maioria institucionais, essas conversas acontecem individualmente. Em 
Londres, foram realizadas 105 reuniões, diz o executivo.   
 
Segundo Nishikawa, a percepção do mercado londrino é que a bolsa brasileira tem valor, mas 
eles estão cautelosos por dois motivos. O primeiro, claro, é com relação ao cenário mundial. O 
segundo é com possíveis resgates de fundos de ações dedicados a mercados emergentes. Isso 
porque, apesar de o mercado acionário brasileiro ser grande, ele ainda é muito dependente do 
capital dos estrangeiros. Quando a crise deu sinais mais fortes, os "hedge funds", que tinham 
posições extremamente alavancadas, tiveram de reduzir sua exposição ao risco, inclusive para 
pagar resgates. Mas os fundos de ações dedicados a países da América Latina (Latin America 
Equity Fund) e os que aplicam nos mercados emergentes em geral (GEM, sigla para Global 
Emerging Markets) não tiveram o mesmo nível de saques. "A preocupação é se não vai haver 
resgates pesados nessas duas categorias", diz Nishikawa.   
 
Segundo o executivo, os investidores de Londres que mantêm ações brasileiras em seu 
portfólio estão com uma carteira mais defensiva em função da volatilidade, formada por papéis 
do setor elétrico, telecomunicações, bancos e serviços financeiros, conta o executivo. "Há um 
consenso, no entanto, de que o Brasil está bem preparado para enfrentar a crise em 
comparação a outros emergentes", diz Nishikawa.   
 
O segundo evento, realizado em Dubai, foi promovido pelo braço de investimentos do governo 
do segundo maior emirado dos Emirados Árabes. "O Oriente Médio e a Ásia são os lugares 
onde ainda há liquidez", diz. Não é à toa que a corretora decidiu abrir uma filial no país. "Os 
investidores começaram há cerca de um ano, um ano e meio a olhar para o Brasil e eles se 
mostram interessados principalmente em oportunidades nas áreas de 'private equity' e 
empreendimentos imobiliários", conta o executivo. Segundo o presidente da Itaú Corretora, 
mais de 300 investidores visitaram o evento, que durou quatro dias.   
 
Ontem, o evento ocorreu em São Paulo. Participaram 16 empresas, além de 130 investidores 
institucionais cujas aplicações no mercado acionário somam cerca de R$ 120 bilhões, avalia 
Nishikawa. Para ele, o mercado ainda está observando os riscos, embora os governos estejam 
lançando mão de uma série de medidas para mitigar esses riscos. "Terminada essa fase de 
turbulência, os papéis que caíram muito em função do fluxo de saída dos estrangeiros irão se 
recuperar", diz.   
 
Quem tem recursos que não estão na bolsa e pode aplicar no médio e longo prazos, o 
momento é bastante oportuno, avalia. "A teoria diz que é preciso comprar na baixa e vender 
na alta, mas na prática isso é difícil, pois você terá de comprar numa hora em que todo mundo 
está saindo."   



 
Pelas estimativas de Tomás Awad, estrategista de renda variável da Itaú Corretora, o cenário 
de lucro por ação para o ano que vem deve ficar na faixa de 15% a 20%, o que se mostra um 
nível bastante interessante. Segundo ele, apesar da expectativa de que o país cresça numa 
faixa menor no ano que vem, é preciso considerar que algumas empresas compensarão 
possíveis perdas com a alta do dólar.   
 
Para Awad, o valor justo para o Índice Bovespa é de 73.500 pontos. O executivo deixa claro, 
no entanto, que esse é o nível que a corretora considera o preço justo para a bolsa, o que não 
quer dizer que essa pontuação será atingida no ano que vem. "O cenário para as empresas é 
pior do que há três meses, por exemplo, e a variável chave é quando o crédito voltará para 
níveis razoáveis", diz. Mesmo com tanta turbulência, ele se diz um otimista. "Mas a melhora do 
cenário será gradual."   
 
Ele avalia que o Brasil não precisa que o mundo cresça num ritmo muito forte para que o PIB 
apresente expansão. "Os motores do crescimento brasileiro são locais e estão concentrados na 
cadeia automotiva, construção civil e consumo", diz. Pelas suas estimativas, a expansão do 
PIB brasileiro deve ficar entre 2,5% e 3%, enquanto os países desenvolvidos devem 
apresentar crescimento na faixa de 1% ou 1,5% em 2009. Entre as ações mais atraentes na 
bolsa brasileira, o executivo cita os setores de bancos e as siderúrgicas cujas vendas estão 
mais concentradas no mercado local, caso da Usiminas.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 nov. 2008, Eu & Investimentos, p. 
D2. 


