
Oamericano Charles Stewart, presidente da operação do banco de 
investimento Morgan Stanley na América Latina, está convicto 
de que cresceu o número de estrangeiros na classe executiva nos 
voos com destino ao Brasil. "Só pode ter crescido. O fluxo de 

investidores que visitam o banco aumentou muito nos últimos meses e o 
curioso é que o perfil deles mudou. Até 2008, vinham em maior número 
os que gostam de empresas em dificuldades e baratas. Agora, todos eles 
só falam em pegar carona no crescimento econômico", diz Stewart, insta
lado num prédio da avenida Faria Lima, coração financeiro de São Pau
lo. Nas multinacionais que operam no país, o clima é inédito. A subsi
diária brasileira da fabricante de cosméticos Nivea foi a que mais cresceu 
no mundo em 2009, superando os índices da empresa no planeta China. 
"Dinheiro para investir não é problema. Nunca foi tão grande o entusias
mo da matriz com o Brasil", diz Nicolas Fischer, presidente da empresa. 

NOTA DA REDAÇÃO • Os jornalistas de EXAME não podem comprar ações, 
investir em fundos setoriais e participar de IPOs ou clubes desinvestimento. 
Podem, apenas, aplicar em fundos de ações genéricos. Com essas regras, 
fica descartada qualquer possibilidade de manipulação das informações. 



Depois da freada do ano passado, pro
vocada pela crise financeira mundial de
flagrada em 2008, a economia brasileira 
mostra sinais de vigor e tem pela frente, 
indicam as previsões, um longo período 
de expansão. Para os investidores co
muns, preocupados em o que fazer com 

suas economias, isso equivale a 
uma previsão do tempo com 

dias de sol. Num país em 
expansão, a tendência é 
a taxa de desemprego 
cair, o mercado de 
imóveis se manter 
aquecido e o lucro 
das empresas au
mentar — a base 
para qualquer valo

rização consistente da bolsa de valores. 
Na média, as maiores instituições finan
ceiras do país acreditam num crescimen
to econômico de 5,35% em 2010. De 
acordo com os dados do Itaú Unibanco, 
o PIB brasileiro terá uma expansão anual 
de 5% nos próximos dez anos. Para o 
Bradesco, o percentual será de 4,8%. 

Qual é a probabilidade de acerto des
sas previsões? Impossível e irresponsá
vel dizer. Após o fim da Segunda Guer
ra Mundial, o Banco Mundial fez uma 
lista com o que eram, a seu ver, os países 
asiáticos emergentes com mais chances 
de sucesso nas décadas seguintes. No 
ranking, a nação mais promissora era 
Mianmar. seguida de Filipinas, Indoné
sia e Tailândia. A Coreia estava relegada 
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a um desalentador quinto lugar. Nos anos 
80, o gigante asiático que estava predes
tinado ao topo da economia mundial era 
o Japão. A China—quem ainda lembra? 
— era sinônimo de atraso. Portanto, é 
preciso cautela com tentativas de adivi
nhar o futuro. Feita a ressalva, é fato que 
as expectativas são um componente cru
cial em economia. Porque há um com
ponente de profecia autorrealizável em 
muitas áreas do comportamento huma
no. Se todos se convencem de que o fu
turo será dourado, as empresas investem, 
as pessoas consomem e as chances de 
crescimento realmente aumentam. 

A previsão feita pelos dois principais 
bancos privados brasileiros é particular
mente importante porque tem uma chan
ce extra de se autorrealizar. Contando 
com um cenário positivo, os bancos ten
dem a emprestar mais e, assim, dão im
pulso à economia como um todo. "Des
de o final dos anos 70, as expectativas 
não eram tão grandes", diz Octávio de 
Barros, economista-chefe do Bradesco. 
Os reflexos dessa expectativa já podem 
ser comprovados na vida real. O nível 
de utilização da capacidade instalada da 
indústria está em 83,8%, acima da média 
histórica. As vendas do varejo estão num 
patamar superior ao do período pré-
crise. O consumo das famílias cresce há 
24 trimestres consecutivos na compara
ção com o mesmo período do ano ante
rior — não houve queda nem com a 
desaceleração da economia em 2009. 
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Essa combinação possibilitou a valori
zação de mais de 80% do Ibovespa em 
2009. Analisada pela relação entre o 
preço das ações e o lucro das empresas, 
a bolsa de valores brasileira — ainda 
— não está cara (veja reportagem sobre 
ações na pág. 44). 

Entre o presente e um futuro mais 
exuberante há o desafio de aumentar os 
investimentos e um longo caminho re
cheado de situações de risco — que os 
investidores precisam levar cm conta. A 
grande questão continua sendo o ritmo 
da recuperação americana. A economia 
do país cresceu 5,7% no último trimestre 
de 2009, bem acima do esperado, e as 
vendas finais — vistas como um impor
tante termômetro da demanda—aumen
taram 2,2%. Ainda assim, no acumulado 
de 2009. o PIB teve o pior resultado em 
mais de 60 anos. Uma nova recessão nos 
Estados Unidos certamente faria os eco
nomistas recalcularem seus prognósticos 
para o Brasil — e poderia mudar total
mente as estratégias de investimento. Na 
tentativa de evitar uma depressão, o go
verno americano inundou a economia 
com 3 trilhões de dólares — o equiva
lente a cerca de duas vezes o PIB brasi
leiro. Ainda que em proporções menores, 
vários governos seguiram o mesmo ca
minho. Para Robert Johnson, diretor do 
Institute for New Economic Thinking, 
entidade criada pelo investidor George 
Soros, a retirada dos estímulos é a gran-
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Sachs, um dos que serão mais afetados 
se o Congresso americano seguir Oba-
ma. Uma crise de grandes proporções na 
China, o principal destino das exporta
ções brasileiras, também poderia jogar a 
economia mundial em águas turbulentas. 
Recentemente, a agressiva expansão do 
crédito reforçou as suspeitas de uma bo
lha especulativa no setor imobiliário. "O 
crescimento chinês já dura vários anos 
e, em algum momento, o país terá um 
tropeço", diz Kenneth Rogoff, professor 
de economia da Universidade Harvard 
(veja entrevista na pág. 28). Na lista de 
preocupações, ainda há a insolvência de 
países europeus — questão que ganhou 
destaque quando veio à tona a precária 
situação fiscal da Grécia em 2009. 

lhões de reais sob gestão. "Essa deve ser 
a tendência por causa das incertezas ex
ternas e do calendário eleitoral aqui'", diz 
Paulo Corchaki. diretor de gestão de re
cursos do Itaú Unibanco. que conta com 
cerca de 200 bilhões de reais para inves
tir. É verdade que ninguém ficará surpre
so se a disputa presidencial influenciar 
os pregões. Qualquer declaração no sen
tido de alterar a política econômica tem 
potencial para azedar o humor dos apli-
cadores. O mesmo deve acontecer se o 
governo abalar a independência do BC 
num ano em que a maioria dos econo
mistas vê a necessidade de um aumento 
de juros (veja reportagem na pág. 56). 

Um dos que melhor resumem o pen
samento dos aplicadores é Stephen Do-

de questão de 2010. "Se os governos 
retirarem rápido demais, correm o risco 
de abortar a retomada. Caso demorem, 
podem provocar inflação", diz Rodrigo 
Azevedo, ex-diretor do Banco Central c 
sócio da gestora carioca JGP. 

A proposta do presidente americano 
Barack Obama de regulamentação mais 
restritiva aos bancos é outro fator que 
tem potencial para atrasar a recuperação 
americana. "Se o plano for adiante, é 
provável que os bancos fiquem ainda 
mais conservadores na concessão de cré
dito", diz Jim O'Neill, autor do termo 
Bric e chefe do departamento de pesqui
sas econômicas do banco Goldman 

Quase ninguém descarta esses riscos, 
mas um cenário positivo ainda é consi
derado o mais provável. Isso não signi
fica que a bolsa traçará uma linha inin
terrupta de alta. O desempenho errático 
dos pregões em janeiro — o Ibovespa 
chegou a 70 729 pontos na primeira se
mana e fechou o mês em 65 401 — é a 
prova disso. Os maiores responsáveis por 
essa flutuação foram os aplicadores es
trangeiros, cuja saída fez a cotação do 
dólar subir. "Apesar do cenário positivo 
para a economia brasileira, a volatilida
de deve persistir"', diz Fabio Moser, di
retor de investimentos da Previ, o maior 
fundo de pensão do país. com 142 bi-

ver, diretor de investimentos internacio
nais da Franklin Templeton e responsá
vel por cerca de 20 bilhões de dólares 
em mercados emergentes: "'Não vou fi
car surpreso se o Ibovespa cair 15% nes
te ano — e depois voltar a subir. Essas 
correções são comuns em mercados que 
sobem em meio a um cenário conturba
do. Mesmo assim, o investidor deve ficar 
na bolsa e olhar para a frente". Incertezas 
à parte, estamos de volta a um ano de 
crescimento e crescimento forte. Bom 
para o Brasil, bom para os investidores. 
Nas 28 páginas seguintes, E X A M E ofe
rece um detalhado plano de voo para 
ajudar o aplicador nessa travessia. 
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