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ALOÍSIO LEMOS, analista da Ágora Corretora, alerta que o mercado deve continuar muito volátil

Bancos brasileiros tomam um tranco na crise
Apesar dos bons lucros, papéis desvalorizaram e não são opção para investir no curto prazo, dizem analistas

Ronaldo D’Ercole
ronaldod@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. À sombra do ris-
co de contágio da crise glo-
bal, as ações dos grandes
bancos brasileiros estão em
ritmo de montanha-russa.
Elas têm se alternado depen-
dendo do humor dos mer-
cados da Europa e dos Es-
tados Unidos. Nem os bons
resultados contábeis das
instituições nos primeiros
nove meses do ano nem a
recomendação de compra da
maioria dos analistas têm
conseguido sustentar os pre-
ços. Os papéis dessas ins-
tituições acumulam perdas
em relação ao fechamento
de 2010.

Mesmo sem estarem ex-
postos de forma significativa
ou direta a títulos de países
em crise, sempre que os pro-
blemas fiscais de países co-
mo a Grécia e a Itália amea-
çam os bancos europeus, os
bancos brasileiros também
pagam a conta.

— Os grandes investidores
fazem movimentos setoriais
e, se tem um banco quebran-
do na Europa, vendem tam-
bém suas posições em ban-
cos aqui. Não é um movi-
mento baseado em funda-
mentos — diz Luciana Leo-
cadio, chefe da área de aná-
lise da Ativa Corretora.

Em 9 meses, resultados
foram recordes

De fato, bancos grandes
como Itaú Unibanco, Brades-
co e Banco do Brasil acu-
mulam nos nove primeiros
meses do ano lucros recor-
des — R$ 10,9 bilhões, R$ 8,3
bilhões e R$ 9,2 bilhões, res-
pectivamente — mas suas
ações mais negociadas na
BM&F Bovespa amargavam
perdas de 17,9%, 4,7% e
16,9% na quarta-feira da se-
mana passada. Com resulta-
dos aquém do esperado pelo
mercado (R$ 5,9 bilhões de
lucro até setembro) e mais
exposto à crise europeia por
causa da matriz espanhola,
as ações da filial brasileira
do Santander perdiam 32,4%
no período.

Se não estão fazendo feio
em relação à performance do
Ibovespa, o principal índice
da bolsa brasileira, que fe-
chou a sexta-feira com perda

de 19,52%, os papéis desses
bancos já viveram momen-
tos piores este ano. Depois,
eles até melhoraram um pou-
co a performance.

Em agosto, quando além
das turbulências na Europa,
havia uma indefinição sobre
a aprovação da elevação do

teto da dívida americana, as
ações (PN) do Itaú Unibanco
acumulavam perdas de mais
de 30%, fechando aquele mês
com desvalorização de 25,4%
no ano. Na mesma data, o
Bradesco perdia 12,7% e o
BB, 11,2%. A aprovação do
novo teto da dívida nos EUA

e a expectativa de uma so-
lução para a dívida grega
acalmaram os ânimos e os
papéis dos bancos brasilei-
ros iniciaram uma recupera-
ção. Depois, veio novo es-
tresse com o agravamento da
crise grega e, recentemente,
com a deterioração do qua-

dro político na Itália.
— O que estancou a re-

cuperação dos papéis foi jus-
tamente o risco sistêmico —
diz o analista de um banco,
que pediu para não ser iden-
tificado, completando: — Os
bancos locais são sólidos,
pouco expostos, mas suas
ações ’apanham’ por uma
questão sistêmica.

No cenário da crise, bancos
médios sofrem ainda mais
Aloísio Lemos, analista de

bancos da Ágora Corretora,
lembra que como o mercado
deve continuar muito volátil
e com grande aversão a ris-
cos, a palavra de ordem para
os investidores é cautela, o
que significa aplicar de for-
ma diversificada em ações. E
de preferência em papéis de-
fensivos.

— E dentro dessa diver-
sificação vemos espaço para
as ações de pelo menos um
banco — diz ele, acrescen-
tando: — Diante de tudo o
que está acontecendo, nós
identificamos oportunida-
des e temos recomendação
de compra para todos os
grandes bancos (exceto o
Bradesco, que é o contro-

lador da Ágora), com o Itaú
Unibanco e BB à frente, mas
também para o Santander.

O analista da Ágora ressalta,
entretanto, que os papéis de
bancos só são interessantes
para um horizonte de médio e
longo prazos.

— No atual cenário é muito
arriscado montar posições pa-
ra o curto prazo.

Se os grandes bancos pa-
gam pelo “contágio sistêmi-
co” dos problemas na Europa
e nos Estados Unidos, a con-
ta para as instituições de me-
nor porte está ainda mais
salgada. As ações dos ban-
cos médios têm perdas no
ano que vão dos 18%, caso do
ABC Brasil e do Pine, a até
45,9%, que era a desvalori-
zação dos papéis do Bicban-
co semana passada.

— Os bancos médios têm
suas características, mas a
estrutura de capital não é
problema, como têm uma es-
trutura de funding mais res-
trita que os grandes, sofrem
mais por seleção natural dos
investidores — observa Nu-
nes, da Ágora, que nesse seg-
mento tem recomendação de
compra para os papeis do
ABC Brasil. ■

Roberto Zentgraf é
professor do Ibmec Rio

Economia do Japão

Hoje: O Japão divulga o resultado preliminar do Produto
Interno Bruto (PIB, conjunto de produtos e serviços pro-
duzidos num país) do terceiro trimestre. No mesmo dia, é
divulgada a revisão da produção industrial de setembro.

Resultados corporativos

Hoje: Saem os balanços da construtora MRV e do grupo JBS,
do setor agropecuário. Em 16/11, será divulgado também o
balanço da construtora Gafisa. No dia seguinte (17/11) é a vez
da distribuidora de energia Cemig.

Bolsa fechada

Amanhã: Com o feriado do Dia da Proclamação da República,
a Bolsa de Valores de São Paulo não terá pregão.

Economia europeia

Amanhã: Dados importantes para a Europa serão divul-
gados. Na Alemanha, sai o resultado preliminar do PIB do
terceiro trimestre. No mesmo dia, a Eurostat, agência de
estatísticas da União Europeia, divulga o PIB de toda a zona do
euro para o mesmo período.

Planejamento financeiro

17/11: A Apogeo Investimentos promove palestra gratuita
sobre planejamento financeiro, das 19h30m às 20h30m, na
Avenida Borges de Medeiros 633 sala 707, no Leblon. As vagas são
limitadas e as inscrições, feitas pelo site www.apogeo.com.br.

DINHEIRO EM CAIXA
Roberto Zentgraf •Ibmec-Rio

FIQUE DE OLHO

Quem não arrisca não petisca
● Com a renda fixa em baixa
e a inflação em alta, muitos
têm pensado em migrar pa-
ra a Bolsa de Valores, a fim
de tentar rentabilidades su-
periores. É o seu caso, meu
querido leitor?

Então, com o cenário ex-
terno ainda confuso, reco-
mendo que, além de obser-
var sua tolerância ao risco,
você procure diminuir cus-
tos e riscos sem necessa-
riamente sacrificar a ren-
tabilidade. Pior do que ob-
ter rentabilidade positiva
mas abaixo da inflação é
obter rentabilidade negati-
va, uma dupla perda, não é
mesmo? Usar os ETFs (dos
quais o Ishares Bovespa é o
mais conhecido) garante di-
versificação (na prática é
como se você investisse no
Ibovespa) com taxas de ad-
ministração reduzidas, mas
não permite isenção do IR
para as vendas inferiores a
R$ 20 mil mensais, o que é
possível para quem compra
as ações individualmente.
Logo, a alternativa será vo-
cê montar sua própria car-
teira de ações, o que o co-

locará diante de
dois novos desa-
fios: quais e quan-
to comprar de ca-
da uma? A simu-
l a ç ã o s e g u i n t e
alerta quanto ao
primeiro desafio!

Em outubro de 2002, qua-
tro amigas se reuniram pa-
ra comprar cem reais em
ações, cada uma. Assim, se-
guindo suas expectativas,
Aline adquiriu ações da
Ambev (alimentos e bebi-
das); Beatriz, ações da Pe-
trobrás (petróleo e gás);
Carla, ações da Brasken
(qu ímica) ; e Deborah ,
ações da Gerdau (siderur-
gia e metalurgia).

Em maio de 2008, as qua-
tro voltaram a se reunir para
avaliar seus investimentos:
Aline estava satisfeita, pois
sua apl icação val ia R$
304,19, mais do que obteria
se tivesse aplicado no CDI
(R$ 243,52), mas menos do
que obteria se tivesse apli-
cado no índice da bolsa pau-
lista, o Ibovespa (R$ 714,00
acumulados no mesmo pe-
ríodo). Também muito sa-

tisfeita estava Car-
la por ter batido o
CDI, acumulando
belos R$ 537,81.
Mas felizes mesmo
estavam as de-
mais, que exultan-

tes comemoravam: Beatriz
conseguiu R$ 1.183,53, e De-
borah, R$ 1.919,08.

Neste ponto, querido lei-
tor, vale observar que em
épocas de Bolsa em alta, a
maioria das ações sobe mais
do que as aplicações de ren-
da fixa, e, portanto, o fato de
as amigas estarem felizes
por terem superado o CDI
não chega a ser surpreen-
dente. Efeito oposto ocorre
nos cenários de Bolsa em
queda.

O que talvez nos deixe
mais curiosos é saber por
que uma ação sobe mais do
que a outra, e aí, meu caro,
sinto informar que a res-
posta não é trivial, razão
pela qual bancos e corre-
toras contratam especialis-
tas para análises aprofun-
dadas, na constante busca
de quais ações escolher.
Com esse intuito, uma das

ferramentas trazidas da
teoria financeira e ainda ho-
je utilizada é a mensuração
do chamado risco sistêmi-
co (risco beta ou risco de
mercado).

No caso das amigas, Ali-
ne incorreu no menor risco
(risco beta de 0,41), en-
quanto Deborah incorreu
no maior (risco beta de
1,43), claramente refletido
nos resultados que acumu-
laram. Mas cuidado, pois o
que funciona para um lado
(positivamente) funciona
para o outro (negativamen-
te): se por acaso tivessem
se envolvido com a Bolsa
entre maio e outubro de
2008 (quando a crise fez o
Ibovespa transformar cem
reais em R$ 51,30), Debo-
rah teria visto sua aplica-
ção encolher para R$ 34,60
(queda de 65,4%), enquan-
to Aline teria ainda R$ 82,90
(Beatriz teria R$ 47,60 e
Carla, R$ 71,10).

Um grande abraço e até a
próxima semana!

Editoria de Arte
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 nov. 2011, Economia, p. 26.




