
BOLSAS • Analista vê padrão gráfico que sinaliza reversão de tendência para 
alta e fundamentalista diz que mercado tem oportunidades interessantes 

Volta às compras na Bolsa, mas com cautela 
Alta de 0,24% na sexta-feira 

O pregão de sexta-feira repetiu o padrão 
de volatilidade da semana. No fechamento, 
o Ibovespa garantiu um dia de ganhos, o 
quarto consecutivo, fechando a semana 
com alta acumulada de 1 %. 

O Ibovespa terminou a sexta-feira aos 
53.473,35 pontos. Na mínima, recuou 1,3% e, 
na máxima, 0,56%. O giro financeiro foi mais 
tranquilo, totalizando R$ 6,912 bilhões. 

Dados sobre consumo na economia ame-
ricana ajudaram a garantir a alta nos prin-
cipais índices de ações globais. As vendas no 
varejo no país registraram em julho a maior 
alta desde março. "Se você olhar os funda-
mentos das empresas, vai ver que muitas 
ações estão baratas", disse Renato Bandeira 
de Mello, gerente de operações de renda va-
riável da Futura Corretora. "Mas, no curto 
prazo, tudo vai depender do cenário externo." 

A Tam ficou entre as maiores contribui-
ções para a alta do Ibovespa ao subir 5,78% 
(a R$ ), após a Secretaria de Acompanha-
mento Econômico recomendar a "aprova-
ção sem restrições"da compra da compa-
nhia pela chilena Lan Airlines. Santander 
subiu 3,6% com operadores reduzindo apos-
tas em juros maiores. 

As construtoras Cyrela, Gafisa, PDG e Rossi 
ficaram entre empresas que mais influíram 
para conter a alta do Ibovespa no dia, após a 
Cyrela apurar uma queda de 43% em seu lu-
cro do segundo trimestre na comparação an-
ual e a Gafisa ter reduzido projeções. Entre as 
blue chips, Petrobras PN subiu 0,45%, a R$ 

20,30, e Vale PNA recuou 0,12%, a R$ 39,16. 
Lá fora, as bolsas terminaram com gan-

hos, repercutindo o anúncio feito no final da 
quinta-feira de que França, Bélgica, Itália e 
Espanha proibiram vendas a descoberto de 
ações do setor financeiro e os dados de ven-
das no varejo dos EUA 

O Dow Jones terminou o pregão em alta de 
1,13%, aos 11.269,02 pontos. O S&P-500 
avançou 0,53%, aos 1.178,81 pontos, e o Nas-
daq ganhou 0,61%, aos 2.507,98 pontos. Na 
semana, acumularam, respectivamente, 
queda de 1,53%, 1,71 %, e 0,94%. 

Nos últimos pregões o mercado registrou 
seu período mais volátil desde a crise finan-
ceira, no final de 2008, em meio aos receios 
dos investidores com a possibilidade de uma 
nova recessão nos EUA e com um potencial 
alastramento dos problemas de dívida sobe-
rana da zona do euro para as grandes econo-
mias do bloco monetário. 

"Os operadores e os investidores estão 
num momento de absoluta exaustão", disse 
o gerente de portfólios Gary Flam, da Bel Air 
Investment Advisors. "Agora eles estão espe-
rando para ver o que o mercado reservou 
para a semana." 

Na Europa, o FTSE-100 da Bolsa de Lon-
dres, avançou 3,04%, em Paris, o índice CAC 
40 ganhou 4,02%, e, em Frankfurt, o Xetra 
DAX fechou em alta de 3,45%. 

Na Ásia, Hong Kong subiu 0,1%. Xangai 
avançou 0,5% Taiwan fechou em queda de 
1,06% e Tóquio perdeu 0,2%. 

TATIANA GURJÃO 

>o curto prazo, a Bo-
vespa continuará 
instável, segundo 
avaliação unânime 
de analistas con-

sultados pelo Jornal do Com-
mercio. Os especialistas come-
çam a se dividir quando ques-
tionados sobre a tendência 
predominante. A maior parte, 
no entanto, aposta em uma se-
mana de alta, e acha que é um 
bom momento para voltar às 
compras. A recomendação é 
buscar os papéis que caíram 
com força recentemente e so-
frem menos influência do 
mercado externo, como os dos 
setores financeiro, de consu-
mo, de telecomunicações e de 
energia elétrica. 

Ações de siderurgia - que 
não entram no grupo anterior, 
já que sofrem influência do ce-
nário externo -, apesar dos for-
tes avanços registrados na se-
mana passada, ainda têm mui-
to espaço para valorização, por 
conta da expressiva deprecia-
ção que apresentam no ano. Na 
semana passada, as ações da 
Usiminas lideraram o índice, 
com ganhos de 25,7% para as 
PNA e de 20,31% para as ON. O 
principal termômetro da Bolsa 
subiu 1% no acúmulo das últi-
mas cinco sessões, e fechou aos 
53.473 mil pontos. Na sexta-fei-
ra, o Ibovespa subiu 0,24%. 
GRÁFICOS. Graficamente, o 
próximo ponto a ser buscado 
pelo Ibovespa será a faixa dos 
57 mil pontos, patamar o qual, 
após furado, fez a Bolsa perder 
cerca de 10 mil pontos no cur-
tíssimo prazo. De acordo com 
Didi Aguiar, analista gráfico da 
Novinvest, no gráfico da Bolsa 
de sexta-feira apareceu um 
importante hammer (padrão 
de alta que sinaliza a reversão 
de um movimento de baixa do 
preço para um movimento de 
alta), que poderá sustentá-la 
no intervalo menor. 

Se aparecer mais alguma fi-
gura positiva nos próximos grá-
ficos, Aguiar diz que o índice ga-
nhará consistência para reto-
mar a casa dos 57 mil pontos. 
Segundo ele, é bem mais prová-
vel que o mercado vá buscar es-
sa pontuação, do que voltar à 
casa dos 48 mil pontos. 
FUNDAMENTOS. O ideal na Bol-
sa, agora, é garimpar as pe-
chinchas, conforme diz o che-

fe de análise da Souza Barros 
Corretora, Clodoir Vieira. O 
analista acrescenta que há 
"oportunidades interessantes" 
em ações de siderúrgicas, 
commodities - especialmente 
do setor de papel e celulose - e 
de bancos. "Os bancos brasi-
leiros são bem conservadores 
em suas operações, então não 
têm fundamento para cair 
desse jeito. O problema maior 
é que eles são bastante transa-
cionados por estrangeiros, o 
que significa que, no curto 
prazo, deverão continuar a so-
frer a oscilação do mercado in-
ternacional." Segundo ele, os 
papéis do Itaú, por exemplo, 
são mais negociados no exte-
rior do que no País. 

Entre as ações recomenda-
das, Vieira cita as de grandes 
bancos, como Bradesco e Itaú, 
Fibria e Lojas Renner. As ações 
da Fibria, por exemplo, já acu-
mulam perda de 45,41% no 

ano. "Vale ressaltar que, mes-
mo as ações voltadas para a 
demanda brasileira continua-
rão a ter influência do am-
biente internacional. Essa os-
cilação do mercado permane-
cerá espalhada por todos os 
setores, mas com menor peso 
para esses específicos. O me-
lhor, portanto, é comprar títu-
los para pensar em se desfazer, 
pelo menos, até o fim do ano. 
Em prazo mais curto, está bem 
arriscado operar." 

Alexandre Espírito Santo, 
professor de Relações Interna-
cionais da ESPM e consultor 
da Way Investimentos, aconse-
lha que um portfólio de ativos 
ideal no momento seria com-
posto de 75% em papéis de 
renda fixa e 25% em renda va-
riável. Em relação a ações, ele 
corrobora com Vieira de que o 
melhor é apostar nas atreladas 
à demanda doméstica. 

"O mais importante agora é 

o investidor se conscientizar 
que suas aplicações deverão ter 
um horizonte de, no mínimo 
dois anos. Menos do que isso 
será pura especulação. O cená-
rio da saúde financeira externa 
que projeto deverá ser de uma 
recuperação lenta e gradual." 
EUROPA É O FOCO. Para Espíri-
to Santo, a situação da econo-
mia europeia trará mais ten-
são do que a norte-america-
na, e será realizada pela conti-
nuidade dos planos de corte 
de gastos públicos. "A melhor 
solução para a Europa seria 
que grandes economias, co-
mo Estados Unidos e China, 
socorressem os países mais 
frágeis por meio de um grande 
fundo que resgataria todos os 
problemas. Para isso aconte-
cer, porém, é necessário um 
grande acordo, e os políticos 
não têm atuado de forma ra-
cional nesse ponto." 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 ago. 2011. Seudinheiro, p. B-1.




