




É mais do que sabido, porém, que a economia americana patina numa re
cuperação que não cria empregos, enquanto a brasileira opera perto de sua 
capacidade máxima de produção. Isto, é verdade, trouxe de volta a ameaça do 
superaquecimento. Mas criou as condições para uma notável safra de balanços. 
O lucro das empresas negociadas na Bovespa cresceu 41,5% no primeiro trimes
tre. Entre janeiro e março, as 307 companhias de capital aberto analisadas pela 
Economática, uma provedora de dados financeiros, registraram ganho conjunto 
de R$ 51,9 bilhões, ante R$ 36,6 bilhões do mesmo período de 2010. Por que, 

então, tamanho descompasso entre a 
economia real e o mercado de ações? 

Em alguma medida, a culpa é 
do Ibovespa. O principal índice da 
bolsa paulista é concentrado nas 
maiores empresas do país, que, por 
diversos motivos, apanharam bem 
mais que a média neste primeiro se
mestre. Petrobras e Vale, sozinhas, 
respondem por 26% do Ibovespa. 
Ambas bateram recorde de lucro 
nos últ imos exercícios, mas foram 
punidas pelo que o investidor per
cebe como aumento da interferência 
do governo em suas administrações. 
São também as ações mais "líquidas" 
da bolsa (as mais fáceis de comprar 
e vender a qualquer momento). Isso 
as põe entre as primeiras a se va
lorizar em momentos de otimismo 
e entre as que perdem valor mais 
rapidamente quando o humor in
ternacional azeda. Outra âncora do 
Ibovespa neste ano é o setor de side
rurgia, afetado pela competição com 
o aço importado e, ao mesmo tempo, 
pela queda dos preços no mercado 
internacional, hoje com capacidade 
de produção superior à demanda. 
Sem as ações de CSN, Gerdau e Usi-
minas, o principal índice da bolsa 
registraria uma queda mais modesta, 
de 5%. Ainda assim, estaria em baixa. 

Para uma explicação mais com
pleta é preciso olhar para fora. Em 
uma economia global, o preço dos 
ativos financeiros, principalmente 
os mais líquidos, não é determina
do dentro de um país. "A economia 
brasileira e as empresas daqui estão 
contando uma história, mas a Boves
pa sofre os efeitos da que é contada 
lá fora. O enredo fala de aversão a 
risco, expectativas instáveis e, por 
consequência, fuga de capitais", diz 
Luís Fernando Lopes, economista-
chefe da Pátria Investimentos, líder 



Eduardo Morais, sócio da Claritas In
vestimentos, gestora de um dos cinco 
fundos de ações mais rentáveis dos 
últimos 12 meses. A própria Petrobras 
está mais barata hoje, com o petróleo 
cotado a US$ 115 o barril, do que no 
ano passado, quando o preço não pas
sava de US$ 77. A relação entre o preço 
de suas ações e seu lucro está em 8,5 
vezes - abaixo da média histórica de 
dez vezes. A situação é semelhante na 
Vale. A razão entre o valor da empresa 
e seu Ebitda (lucro antes de juros, im
postos e depreciação) está em cinco ve
zes, ante uma média histórica de sete. 
"Apesar dos riscos de governança, as 
ações da Vale podem subir até 20% 
nos próximos 12 meses. O mercado 
de minério de ferro ainda está aper
tado, e os preços da commodity vão 
se manter altos", diz Walter Maciel, 
sócio-diretor da Quest Investimentos, 
a gestora fundada pelo ex-ministro 
Luis Carlos Mendonça de Barros. 

Como de costume, os investimen
tos com maiores chances de retorno -
e maior risco de prejuízo - não são nas 
estrelas da bolsa, mas nas empresas 
de segunda linha. Dada a valorização 
registrada no segundo semestre de 

2010, o Ibovespa ainda registra alta de 7,5% nos últimos 12 meses. No mesmo 
período, o fundo da Quest que investe em companhias menores (as small caps) 
teve ganho de 55,8%. Em sua carteira, há papéis como os da M. Dias Branco, 
fabricante de alimentos, da construtora Even e da Alpargatas. "Empresas 
ligadas ao mercado doméstico são as melhores pedidas. Apesar de algumas 
dessas ações já terem subido bastante, o cenário é animador para os setores 
ligados diretamente à renda do consumidor e não ao crédito", diz Maciel. A 
ressalva se deve às expectativas de aumento de juros neste ano, que deverá 
encarecer o crédito e reduzir as vendas de itens que dependem de financiamento. 

Em possível baixa, portanto, segundo essa lógica, fabricantes de automóveis 
e eletroeletrônicos, bem como o setor de imóveis. Melhores perspectivas têm, em 
tese, empresas que vendem produtos que podem ser pagos à vista, como alimentos e 
roupas. Menos simpáticas, mas ainda mais promissoras, são as concessionárias de 
serviços públicos que reajustam seus contratos de acordo com a variação de preços. 
"Com uma inflação mais alta, empresas de telecomunicações e energia, apesar de 
já terem ganho bastante, são bons lugares para ficar no curto prazo", diz Roseli Ma
chado, diretora da Fator, uma das dez maiores gestoras de renda variável do país. 

No front interno, o cenário para os próximos meses está claro. A inflação 
tende a ceder no terceiro trimestre, mas volta a subir e encerra o ano no teto 
da meta: 6,5%. Os juros devem passar por mais três rodadas de aumento, e o 
real tende a seguir bem valorizado em relação ao dólar. O desafio é antecipar 
o que acontecerá nos Estados Unidos, na Europa e na China. As perspec
tivas, por ora, não entusiasmam. A recuperação da economia americana 
está mais lenta do que se esperava. Grécia e Portugal estão longe de sair da 
crise, e há risco de uma redução mais forte no ritmo do crescimento chinês. 

Tudo considerado, as expectativas convergem para uma valorização modesta 
do Ibovespa até o final do ano. Espera-se que o índice saia do patamar atual de 63 
mil pontos e chegue a algo entre 70 mil e 75 mil pontos em dezembro. Pouco diante 
da aposta predominante no início do ano, na casa dos 85 mil pontos. Mas suficiente 
para estreitar o gap entre os resultados das empresas e os preços de suas ações. 

nacional em gestão de inves
timentos alternativos, como 
fundos de private equity. 

Em momentos como 
este, o investidor mais con
servador fica longe da bolsa, 
protege-se no conforto da 
renda fixa - e perde a chance 
de arrematar na baixa ações 
cujo valor está contaminado 
por preocupações que têm 
pouco a ver com a saúde das 
empresas. "Entendo que é 
hora de comprar. No balan
ço entre risco e retorno, hoje 
vale a pena entrar na bolsa 
ou aumentar posições", diz 
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