
O mês de maio trouxe de volta ao coração dos investi
dores os sobressaltos vividos durante a crise financei
ra internacional de 2008. A recuperação do furacão da 
crise americana mal se consolidou e novos fantasmas 
assombram os mercados. 

A nova fase da turbulência é fiscal e reaviva temo
res de calotes em dívida soberana, esquecidos desde 
a moratória da Argentina no início da década. Os gas
tos dos governos de países desenvolvidos para salvar 
os bancos e estimular as economias aumentaram 
déficits fiscais no mundo todo e expuseram situações 
insustentáveis, como a da Grécia. O país dificilmente 
evitará a reestruturação de sua dívida, apesar do paco
te de 750 bilhões de euros anunciado pela União Eu
ropéia para tentar estabilizar os mercados e facilitar o 
financiamento da dívida dos países europeus. 

As bolas da vez agora são Portugal e Espanha, que já 
foram rebaixados de seu status de investimento super -
seguro pelas agências de risco de crédito. Embora a 
Espanha tenha uma dívida aparentemente gerenciá-
vel, de cerca de 60% do PIB, seu grande problema é o 
setor imobiliário. Os créditos podres estão concentra
dos nas "cajas de ahorro", bancos estaduais que têm 
metade do total de ativos do sistema bancário. Só nas 
duas últimas semanas, uma caja foi nacionalizada 
e quatro se fundiram. Teme-se que o socorro a estes 
bancos possa custar à Espanha até 30% do PIB. 

Segundo o Bank for International Settlements (BIS), 
os setores público e privado de Portugal, Irlanda, Itá
lia, Grécia e Espanha (PIIGs, sigla muito semelhante à 
palavra "porcos", em inglês) devem US$ 2 trilhões a 
bancos internacionais, trazendo novas preocupações 

com o sistema financeiro. A agência de risco de crédi
to Fitch prevê que só neste ano os países da Zona Euro 
precisem de 2,2 bilhões para financiar seus déficits e 
rolar a dívida existente. 

Bancos espanhóis como o BBVA já enfrentam pro
blemas para conseguir recursos no mercado de em
préstimos entre instituições financeiras. A Alemanha 
proibiu a negociação de derivativos cujos preços esti
mam a possibilidade de moratória de sua dívida, os 
Credit Default Swaps (CDS). A revista britânica The 
Economist lançou em seu website um debate inima
ginável alguns meses atrás: a Zona Euro vai se desinte
grar nos próximos dez anos? O euro não para de cair 
em relação ao dólar: saiu de 1,50 e não se descarta que 
chegue à paridade em breve. O índice MSCI de ações 
globais caiu mais de 15% desde a metade de abril, e 
a busca por ativos considerados seguros derrubou o 
rendimento dos títulos do Tesouro americano. 

"A crise atual será menos aguda do que a america
na e não devemos testar os mesmos pontos atingidos 
durante o pânico daquela época. Mas vai levar mais 
tempo para ser resolvida", afirma o chefe de análise 
da Bradesco Corretora, Carlos Firetti. 

O Brasil não ficou alheio ao nervosismo. A bolsa bra
sileira caiu 8,3% em maio e acumula perda de 9,7% no 
ano. Só em maio até o dia 25, os estrangeiros registra
ram o saque líquido de R$ 2,66 bilhões da bolsa, ele
vando o total de saídas no ano a R$ 3,94 bilhões. Em 
maio, os fundos de mercados emergentes em todo 
mundo registraram resgates de US$ 4,8 bilhões, pior 
mês desde dezembro de 2008, embora o saldo ainda 
permaneça positivo em US$ 12,3 bilhões em 2010. 



A fuga dos estrangeiros provocou alta do dólar de 8,7%. 
O euro, entretanto, perdia 7,10% no ano frente ao real. 

O investidor brasileiro também fugiu do ris
co. Os fundos de renda fixa captaram quase todo 
volume de novos recursos aplicados em 2010: R$ 
34,45 bilhões. Depois de resgates de RS 1,5 bilhão 
na terceira semana de maio, os fundos de ações 
locais reduziram seu saldo positivo no ano para 
apenas R$ 1,75 bilhão, até o dia 25 de maio. 

Lika Takahashi, estrategista da Fator Corretora, 
ficou isolada pregando cautela em meio à euforia 
dos mercados no ano passado, do ot imismo com a 
China e da proclamação de fim das turbulências. 
Agora vê suas previsões virarem realidade. "A cri
se vivida hoje é a mesma de meados de 2008, só 
que com outros desdobramentos." Ela repele com 
veemência a tese de descolamento do Brasil das 
turbulências mundiais pelo forte crescimento eco
nômico. "Não acredito na tese de que todo o resto 
irá afundar e só o Brasil vai subir. Isso não existe. 
A reação aqui pode até ser menos pior, mas não 
existe imunidade." 

O impacto inicial da crise europeia foi menor 
do que o da americana. Em outubro de 2008, o 
Ibovespa havia perdido 24,8%. Lika, da Fator, con
sidera "tentador" para compras o patamar de 58 
mi l pontos, ainda abaixo dos 61 mil pontos do fim 



de maio, embora haja analistas prevendo quedas 
para até 55 m i l pontos. "Mas tenho dúvidas se con
segue voltar para o recorde de 73 m i l pontos". O 
diretor de investimentos da Fundação Cesp, Jorge 
Simino, também duvida que a bolsa retome os 70 
m i l pontos. Otimistas como a Agora continuam 
mantendo a previsão de 82 m i l pontos para o Ibo-
vespa em dezembro. "O sinal amarelo, no entan
to, está aceso", diz o chefe de análise da corretora, 
Marco Melo. O melhor que os investidores têm a 
fazer agora é esperar, tanto para vender quanto 
para comprar ações. 

O canal de contágio financeiro já foi acionado. 
Empresas que planejavam captar recursos no exte
rior suspenderam as emissões. As ofertas de ações 
também estavam em compasso de espera, já que 
os estrangeiros v inham comprando 60% do total 
das ofertas até março (os europeus, 13%) ."Estamos 
deixando os processos prontos até que apareça 
uma janela de oportunidade", diz o copresidente 
do Credit Suisse no Brasil, José Olympio . 

A dúvida agora é até que ponto haverá contá
gio pelo canal da economia real. A crise europeia 
tende a afetar a já frágil recuperação mund ia l . As 
empresas ligadas a commodities enfrentam os 
maiores riscos, principalmente as que exportam 
grande parte de sua receita. 

A desaceleração das exportadoras dependerá 
muito do impacto dos problemas europeus na 
China, para a qual se prevê crescimento de 10% 
neste ano. "O comportamento da China vai deter
minar o impacto sobre os preços de commodi— 



ties", afirma Firetti, do Bradesco. "É uma espada no 
pescoço do setor", segundo Lika, da Fator. Maior 
parceiro comercial da China, a Europa absorveu 
no ano passado 19,7% das exportações do país. As 
empresas europeias também estão em terceiro lugar 
no ranking de investimentos estrangeiros na China, 
superando o Japão. Além da redução da demanda 
europeia, a economia sofrerá com medidas tomadas 
pelo governo chinês para tentar conter a bolha imobi
liária no país. O governo começou a elevar depósitos 
compulsórios exigidos dos bancos e dificultar os em
préstimos para conter a bolha imobiliária, que provo
cou alta de 53% na concessão de crédito imobiliário 
neste ano e alta de 13% dos preços dos imóveis só no 
primeiro trimestre em 70 cidades chinesas. A desace
leração na Europa também pode afetar a frágil recu
peração da economia americana, que cresceu 3% no 
primeiro trimestre sob o efeito de estímulos fiscais. 

Ainda é cedo para apurar qualquer impacto nos nú
meros da exportação brasileira, que refletem embar
ques de contratos de longo prazo. Entre janeiro e abril, 
a União Europeia comprou 22,2% das exportações 
brasileiras (US$ 12 bilhões). A pauta de exportação 
brasileira é concentrada em commodities agrícolas e 
minerais, como soja, café, petróleo, minério de ferro e 
celulose, além de manufaturados como aviões. 



s produtoras de commodities representam 40% 
do Ibovespa e estão na linha de frente do impacto 
de uma retração na Europa e na China. O índice de 
commodities CRB já caiu 11,28% no ano. Na bolsa de 
Chicago, a soja teve uma das maiores quedas de preço 
entre os contratos futuros agrícolas, 11% neste ano. 
Entre as commodities metálicas na bolsa de Londres, 
o níquel caiu 18% em maio, embora ainda mantenha 
alta de 14,25% no ano. 

A Vale é o exemplo mais óbvio de companhia afeta
da. Mas analistas também citam empresas de carnes 
como Marfrig, Minerva, BRF Foods e JBS, principal
mente as que têm unidades na Europa. Também são 
lembradas as siderúrgicas mais voltadas ao mercado 
externo e a Embraer. Consultadas pela Valorlnveste, as 
empresas preferiram não comentar o assunto. 

Embora não seja o principal mercado das exporta
ções de minério de ferro brasileiras, a Europa vinha 

dando sinais de recuperação e comprou 19,6% do 
minério e pelotas vendidos pela mineradora brasi
leira. No primeiro trimestre, as vendas para o con
tinente cresceram 157% em volume, puxadas pela 
recomposição de estoques com a recuperação da 
indústria automobilística. 

São os analistas do setor de mineração os mais 
preocupados em estimar os impactos na econo
mia chinesa. A China é importantíssima para a 
Vale e para o mercado de minério de ferro: o país 
comprou 13,2% do total de exportações brasileiras 
e 42% do minério vendido pela Vale. Nos últimos 
anos, a produção siderúrgica chinesa cresceu em 
média 16% ao ano e as compras de minério, 23%. 
"A desaceleração da indústria automobilística na 
Europa, que é uma das principais compradoras do 
aço chinês, pode afetar significativamente a de
manda de minério da China", alerta Pedro M o n -



tenegro, da corretora Brascan. A siderurgia chine
sa também pode ser impactada pelo esfriamento 
da construção civil com as medidas do governo. 

Os preços do minério caíram no mercado físico 
(spot). O minério com teor de ferro mais próximo 
do vendido pela Vale, usado para o cálculo dos re
ajustes trimestrais dos contratos da mineradora, 
já recuou 22% em relação ao pico de US$ 190 a to
nelada atingido em 22 de abril . 

Depois de emplacar um reajuste de 100% no se
gundo trimestre, analistas esperam que a Vale ele
ve os preços entre 23% e 30% no terceiro trimestre. 
O maior impacto da crise deve ser sentido nos úl
timo trimestre, quando os preços podem ficar es
táveis ou cair até 10%. " U m a desaceleração maior 
poderia reduzir o preço a algo próximo de US$ 120 
por tonelada", diz Montenegro, da Brascan. A Vale 
também está sendo afetada por reduções de preço 
e problemas na produção de níquel, afetada por 
greves em sua subsidiária Inco, no Canadá. 

Mas os analistas ainda não mudaram suas reco
mendações. Ricardo Martins, gerente de pesquisa da 
Planner, acredita que a rentabilidade da empresa está 
preservada neste ano. A corretora mantém a reco
mendação de compra para os papéis, com preço-alvo 

de R$ 52,50. O Bradesco também acredita que não há 
dados suficientes para revisar as projeções. 

Poucos acreditam que o aperto do setor imobiliário 
chinês resulte em queda significativa da produção si
derúrgica. "O governo chinês deve preferir sacrificar 
as margens das empresas desse setor do que cortar a 
produção e reduzir o emprego", diz um analista de 
um banco estrangeiro. 

Depois de três anos seguidos de queda, a produção 
global de aço vinha em forte recuperação. Cresceu à 
taxa anual dessazonalizada de 34,3% no primeiro tri
mestre, atingindo o maior volume de produção (7,7 
milhões de toneladas) desde 2006. 

As companhias brasileiras estão mais protegidas 
das oscilações mundiais porque direcionaram a maior 
parte de sua produção ao mercado interno nos últimos 
anos. O crescimento do PIB no Brasil no primeiro tri
mestre ainda não havia sido divulgado no fechamento 
desta edição, mas as estimativas oscilavam entre um 
ritmo anualizado de crescimento de 7% até 12%. 

A CSN está mais exposta ao mercado internacional, 
principalmente por meio de suas exportações de mi 
nério de ferro de sua mina Casa de Pedra. A compa
nhia vendeu 5,1 milhões de toneladas de minério no 
primeiro trimestre, principalmente para a Ásia. Na 
produção de aço, 80% da receita líquida da CSN vem 
do mercado interno: exporta a maior parte para suas 
subsidiárias em Portugal e EUA. A forte demanda vem 
facilitando aumentos de preços pela siderúrgica. 

Uma queda de preços no minério no fim do ano afe
tará uma parcela relativamente pequena da receita da 
CSN. No próximo trimestre, a siderúrgica deve apro
veitar os preços ainda em alta para engordar as mar
gens de lucro. "Preferimos a CSN entre as siderúrgicas 
porque ela é autossuficiente em minério de ferro e 
pode ter um preço mais competitivo no mercado in
terno", afirma Martins, da Planner. A corretora traba
lha com recomendação de compra para as empresas 
do setor siderúrgico como um todo, com preço-alvo 
de R$36 para a CSN. 

Na Usiminas, as exportações respondem por 27% 
do total da receita, mas a empresa tem baixa expo
sição à Europa: seus maiores mercados no conti
nente são Espanha (7%) e Itália. Como não produz 
minério de ferro suficiente para suprir toda pro
dução (compra 40% do total utilizado), a compa
nhia seria beneficiada se os preços internacionais 
caírem, afirma Montenegro, da Brascan. 

Embora a Gerdau seja bastante associada ao merca
do externo por sua subsidiária Ameristeel, sua exposi
ção é mais concentrada nos Estados Unidos. A subsi-



diária americana é praticamente toda voldada para o 
mercado interno e pode aproveitar a recuperação da 
economia americana. A produção no Brasil é 75% ven
dida para o mercado interno, principalmente para o 
aquecido mercado de construção civil. A empresa tem 
uma siderúrgica na Espanha, a Sidenor, mas sua parti
cipação na receita total é muito pequena. 

No setor de carnes, o grupo Marfrig é o que tem 
mais receitas vinculadas à Europa. Tornou-se o segun
do maior exportador de frango, depois da BR Foods, 
com a compra da Seara no ano passado. A companhia 
anunciou em meio à crise a compra de um frigorífico 
na Irlanda do Norte, O'Kane Poultry, por RS 70 mi 
lhões, que se somará a três outras unidades na Eu
ropa, que ficam na Irlanda, França e Holanda. "O 
Marfr ig na verdade substitui o investimento que 
teria de fazer para ampliar a capacidade produtiva 
de suas fábricas na Europa pela aquisição, o que 
é u m a vantagem, porque a empresa ganha tempo 
e pode vender mais para o mercado europeu, que 
compra produtos de valor agregado mais alto", diz 
a analista Juliana Rozenbaum, da Itaú Corretora. 

A Europa também é o principal destino das ex
portações do Marfrig, representando 39% da receita 
de vendas externas. "As unidades europeias permi
tem que a empresa exporte para outros mercados 
com barreiras fitosanitárias contra a carne brasilei
ra", afirma Mariana Peringer, analista do Banco do 
Brasil. A corretora do BB mantém recomendação 
de compra para o setor em 2010, e lembra que, em 
momentos de crise, aumenta a demanda por fran
go em substituição à carne bovina. A corretora Link 
também mantém sua recomendação de compra 
para as ações da Marfrig e vê como positiva a aqui
sição na Irlanda. 

A Brasil Foods tem u m a exposição bem menor 
à Europa. A maior parte das vendas dirige-se ao 
mercado interno: 50% da receita operacional líqui
da da empresa, inc lu indo produtos processados. 
O mercado europeu representou 22,5% da receita 
líquida com exportações no primeiro trimestre. A 
projeção da empresa para 2010 é de 40% do total 
exportado seja do segmento de aves e 25% do de 
carne bovina. C o m a compra da Plusfood, a empre
sa passou processar produtos também na Europa. 

O grupo JBS é ainda menos vinculado à Euro
pa. Suas receitas concentram-se no Brasil, depois 
da compra do Bertin, e nos Estados Unidos , com 
as aquisições da Swift e Pilgrim's Pride. A analista 
do Itaú lembra que a Europa costuma adotar me
didas protecionistas em momentos de crise, como 

fez a Rússia no fim do mês passado, suspendendo 
exportações de alguns frigoríficos brasileiros que 
inc luem JBS e o Marfr ig . 

Até o início da crise, os preços das carnes ex
portadas v inham subindo, embora o volume 
permanecesse estável. De janeiro a abril , o valor 
das exportações de carne cresceu 20% e atingiu 
US$ 1,45 bilhão, grande parte de produto in natu
ra. O crescimento deveu-se integralmente à alta de 
preços. A receita com exportações de frango tam
bém cresceu 18% em relação ao mesmo período 
do ano passado, somando US$ 2 bilhões, embora 
o volume tenha caído 1,4%. 

As empresas de carnes também se beneficiam da 
queda de preços internacionais de commodities 
agrícolas como soja (ver gráfico na página 14), 
com redução do custo de insumos. 

Apesar de exportar grande parte da produção, 
analistas não esperam problemas com a crise para as 
empresas de papel e celulose. A demanda mundial 
não deve ser afetada, porque a oferta continua defi
citária, com a redução do número de dias de estoque 
de celulose. No máximo, o movimento de alta de 
preços nos últimos meses pode perder força, acredi
ta o analista da corretora Link Leonardo Alves. 



des na Ásia e nos Estados Unidos, a Embraer está 
construindo mais u m a fábrica em Portugal. Se
gundo um analista que prefere não se identificar, o 
maior risco é uma restrição mais forte no mercado 
de crédito europeu que dificulte os longos f inan
ciamentos necessários para venda de aeronaves. 
"A maior parte das empresas europeias não conta 
com linhas de crédito dos bancos de desenvolvimen
to para aviões", afirma. Na crise de 2008, muitas em
presas adiaram seus pedidos, mas hoje grandes com
panhias europeias como A i r France-KLM e Lufthansa 
estão em boa situação financeira. 

Um risco pouco gerenciado pelas exportadoras 
é o da moeda europeia, que já acumula perda de 
7,1% em relação ao real neste ano. Segundo o d i 
retor de derivativos do Itaú BBA, Marcelo Maziero, 
mais de 85% dos contratos das exportações brasi
leiras são fechados em dólar. Mas as empresas com 
receitas em euro não têm hedge dessas posições. 
"O euro pode cair mais", alerta Maziero. O hedge 
seria u m a boa medida também para as empresas 
que têm plantas na Europa, para evitar baixas con
tábeis no balanço. 

Os preços da celulose de fibras curta e longa su
biram nos últimos dois anos (ver tabela na página 
13). A Fibria, maior fabricante de celulose do mun
do, elevou no mês passado em US$ 30 o preço por 
tonelada da celulose de fibra curta, para US$ 950 
nas vendas para a América do Norte e US$ 920 por 
tonelada para a Europa. "O reajuste foi acima do 
esperado, mas acreditamos em preços estáveis nos 
próximos dois a três meses", afirma Marco Saravalle, 
analista da Coinvalores. Ele destaca que esse setor 
tende a ser menos exposto às variações dos ciclos 
econômicos. "O Brasil é o maior exportador de fibra 
curta, usada para fabricação de papel voltado para 
o consumo pessoal, cuja demanda é menos impac-
tada em cenários de crise", explica Saravalle. 

A Fibria exporta 89% de suas vendas, e o merca
do europeu responde por 39% do total. A i n d a que 
haja queda de demanda, ela teria de ser superior a 
10% para anular o efeito positivo da alta do dólar 
nos balanços das companhias. 

A Embraer, apesar de ter um terço dos compra
dores dos seus aviões sediados na Europa, diz não 
estar preocupada com o impacto da crise no curto 
prazo. Os contratos firmes para exportação não 
mudaram e a empresa tem 90 entregas de jatos co
merciais programadas para este ano. C o m unida-

Petrobras, entre as empresas ligadas a com-
modities, tem atraído a atenção dos analistas. A 
estrategista da Fator Lika Takahashi diz que a úni
ca "agressividade a que se permite" no momento 
é recomendar a compra de ações preferenciais de 
Petrobras, que estão baratas: fecharam maio pró
ximas de R$ 28. Os papéis sofreram nos últimos 
meses com a perspectiva de u m a emissão de ações 
que pode chegar a R$ 150 bilhões, dos quais R$ 100 
bilhões poderiam ir a mercado. Em 12 meses até 
maio, as ações caíram 15,6%, enquanto o Ibovespa 
acumula alta de 16%. As inseguranças em relação 
ao modelo escolhido pelo governo para a oferta 
estão segurando os preços e ofuscaram até mesmo 
o lucro recorde da empresa, de R$ 7,7 bilhões no 
primeiro trimestre. 

É a mesma aposta de Leivi Abuleac, um dos 
maiores investidores individuais em bolsa no 
país e sócio da V i n c i Gas Investimentos, com R$ 8 
bilhões sob gestão. M i r a n d o o longo prazo, A b u -



leac estava comprando papéis da Petrobras em 
meio à crise. "É u m a aposta óbvia, o papel está 
m u i t o barato, considerando o pré-sal. Os preços 
vão reagir depois da oferta." 

A i n d a assim, há preocupações com o gigantesco 
vazamento de petróleo da plataforma da British 

Petroleum (BP) no Golfo do México, que poderá elevar 
o risco das empresas em todo o mundo, especialmen
te da prospecção em águas profundas, especialidade 
da Petrobras. "Haverá um plano de contingência no 
país? O custo dos seguros deve subir e a fiscalização 
ambiental tende a ser mais dura." 

unca vi tanta diferença entre os fluxos de re
cursos e os fundamentos das empresas", afirma 
o sócio da gestora de recursos Mercatto, Régis 
Abreu. A forte dependência da bolsa dos recursos 
de estrangeiros vem derrubando com força ações 
de empresas bastante ligadas ao mercado interno, 
supostamente mais protegidas da turbulência. No 
primeiro trimestre, os lucros de 231 empresas bra
sileiras de capital aberto cresceram 57% em rela
ção ao mesmo período do ano passado. 

A Mercatto estava comprando durante a bai
xa empresas vinculadas ao consumo doméstico, 
como Usiminas, Braskem, construtoras e bancos 
médios. O chefe de análise da Brascan, Rodrigo 
Ferraz, diz que há u m a sensação de "bl indagem 
vir tual" da economia brasileira porque grande 
parte do crescimento projetado está alicerçado 
no mercado interno e nos investimentos previstos 
em infraestrutura. Na Fator, as opções considera
das defensivas inc luem papéis de energia elétrica, 
grandes bancos, logística e AmBev. 

Entretanto, companhias vinculadas ao mercado 
interno lideraram as quedas do Ibovespa em maio, 
como B2W (antiga Submarino), Lojas Americanas, 
T A M , Brasil Telecom, Braskem e a empresa de lo
gística de Eike Batista, a LLX. É o resultado da saída 
de recursos externos. "Os estrangeiros estão fugin
do para a segurança", afirma Ferraz, da Brascan. 

Além das vendas de estrangeiros, Lojas America
nas, B2W e Braskem foram afetadas pelos prejuízos 
do fundo brasileiro GWI, que teve de vender ações 
no mercado à vista porque foi novamente pego no 
contrapé em operações arriscadas no mercado de 
ações a termo. Ferraz, da Brascan, considera a queda 
das varejistas "excessiva", embora as empresas sejam 
afetadas por outro fator negativo: a perspectiva de 
alta de juros para conter pressões inflacionárias. As 
duas redes, que vendem bens duráveis, estão sendo 
mais afetadas na bolsa do que Renner e Marisa, cujos 

produtos, vestuário e calçados, são menos sensíveis à 
disponibilidade de crédito. Ferraz diz ainda que são 
"irracionais" as quedas no setor de construção civil. 
"A inflação pode até reduzir um pouco a margem de 
lucro, mas a pressão de venda nos papéis das constru
toras em 2010 está exagerada." Firetti, do Bradesco, 
acha natural uma "deflação de múltiplos", ou seja, 
uma diminuição nas relações entre preço e lucros que 
os investidores estão dispostos a pagar. Na euforia de 
2009, as ações de varejistas chegavam a custar até 60 
vezes os lucros, o que equivale a uma expectativa de 
retorno do investimento em 60 anos. A voz discordan
te é do diretor da Fundação Cesp, Jorge Simino. Para 
ele, a bolsa está certa ao antecipar uma freada impor
tante na atividade econômica em 2011 com a alta dos 
juros, que afetará os lucros das companhias. 

Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 8, n. 40, p. 10-25, jun. 2010. 




