
A sombra da crise europeia parece me
nor, existem apostas de que a economia 
brasileira reagirá até o fim do ano, mas 
ninguém ousa colocar muitas fichas em 
um cenário otimista. À medida que o pe
ríodo nublado se alonga, a prescrição 
mais recorrente na renda variável - ações 
de empresas voltadas ao mercado inter
no, com bom fluxo de caixa e gestão or
ganizada - leva a figurinhas repetidas. De 
tão demandados, boa parte desses papéis 
já são considerados caros. É por isso que 
muitos dos gestores estrelados no último 
ranking da Standard & Poor's (S&P) estão 
em busca de alternativas. 

Em resposta a tal conjuntura macro, 
os defensivos fundos de dividendos acu
mulam a maior rentabilidade no ano en
tre as categorias apuradas pela Associa
ção Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbi-

ma). São 13,5% até 24 de agosto, enquan
to o Ibovespa avançou 2,9% no período. 

No portfólio de dividendos 5 estrelas 
da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG), o 
caixa está mais recheado do que o nor
mal. "Está mais difícil achar oportunida
des", diz Pedro Sales, cogestor dos fun
dos de ações long-only da instituição. 
"Mas elas existem." Entre as ações na car
teira estão Ultrapar, Cosan, CCR e Equa
torial Energia. Todas as teses de investi
mento vão na linha do bom fluxo de 
caixa, mas não basta pagar bons dividen
dos, é preciso ter perspectivas de cresci
mento, pondera o especialista. Uma das 
últimas aquisições foram os papéis da 
Vivo, principalmente pela liderança em 
telefonia móvel. 

A cervejaria Ambev, uma das preferi
das dos amantes de dividendos, fica de 
fora do portfólio da CSHG. "Se me ofere

cessem Ambev 20% mais barata, com 
certeza seria a maior posição da cartei
ra", brinca Sales. Já os papéis da Vale, 
nem com desconto entrariam no fundo, 
pois o gestor considera o horizonte para 
a mineradora pouco previsível. A discus
são de caro ou barato, entretanto, fica 
cada vez mais difícil diante da incerteza 
sobre o futuro dos juros básicos. Se eles 
se mantiverem no patamar atual, com ta
xas reais próximas de 2% ao ano, será 
mais fácil encontrar oportunidades entre 
as boas pagadoras de proventos, avalia. 

Para Sales, ainda que no curto prazo 
haja um movimento das lideranças políti
cas para contornar a crise de dívida na 
Europa, não existirá uma solução rápida. 
"Serão necessários muitos anos para di
gerir o problema". No mercado interno, 
as iniciativas do governo para aquecer a 
economia não têm data certa para surtir 
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Amil, além de OdontoPrev. Em educação, 
o BB tinha Kroton, Anhanguera e Estácio, 
com peso entre 6% e 7% do patrimônio. 

A Brasil Capital também vislumbra 
oportunidades nos setores de saúde e 
educação para seu fundo de ações estre
lado. Hypermarcas e Kroton estão entre 
as escolhidas. Na área de educação, con
ta a sócia Juliana Ryfer, a gestora está de 
olho no impacto do incentivo governa
mental ao financiamento estudantil. Para 
a saúde, a expectativa é um reflexo positi
vo das mudanças demográficas, que 
apontam envelhecimento da população. 

Juliana estima que, em breve, haverá 
reflexos da guinada histórica da econo
mia brasileira para juros mais baixos. 
"Vemos uma aceleração mais forte no fim 
do ano", diz. A gestora também é relati
vamente otimista com relação à Europa, 
pois não enxerga um cenário de ruptura. 

Herculano Aníbal Alves, diretor de 
renda variável da Bradesco Asset Mana
gement (Bram), mantém a postura caute
losa e diz que os fundos em destaque no 
acompanhamento da S&P continuam 
olhando as empresas com atividades liga
das ao mercado interno, melhora da ren
da etc. As principais posições eram: 
Hypermarcas, Natura, Anhanguera, Mul-
tiplus, BR Malls, Arezzo, Lojas Renner e 
Hering. Nesta última, afirma o executivo, 
o ritmo de crescimento recuou um pou
co, mas deve ainda se situar entre 6% e 
8%, em um ambiente de juro baixo, ga
rantindo expansão do lucro. "Com o mer
cado de forma geral se desacelerando, 
trata-se de uma evolução razoável." 

Sobre mudanças recentes na carteira, 
Alves citou a Cielo. O ativo figurou em to
dos os portfólios da casa nos quais pode
ria estar, mas recentemente a Bram op
tou por reduzir a participação, apesar da 
perspectiva para a companhia ainda ser 
de bons resultados. O mesmo aconteceu 
com Natura, após forte alta em 2012. 

Small caps e energia 
Apesar de não estarem tão bem quanto 
as carteiras de dividendos no ano, os fun
dos "small caps", que investem em pa
péis de menor liquidez, atraem atenções 
neste segundo semestre. Em julho, mos
traram o melhor desempenho entre as 
categorias apuradas pela Anbima. 

O portfólio estrelado de small caps da 
Victoire tem quase um quinto do patri
mônio concentrado em Marcopolo. O 
gestor Werner Roger lista em detalhes as 
qualificações da fabricante de carroce-

rias de ônibus. Para ele, além de forte 
presença global, a empresa tem perspec
tivas de consolidar sua liderança interna, 
atendendo a projetos do governo nas áre
as de transporte escolar e de infraestru-
tura para eventos esportivos. 

No segmento industrial, que concen
trava 40% dos recursos do fundo da Vic
toire no fim de agosto, também figura a 
mineradora Ferbasa. "Acreditamos que o 
setor de consumo em geral está caro", 
diz Roger, apontando Alpargatas como 
sua única grande aposta. 

Ricca, do BB, diz observar com aten
ção as mudanças no setor elétrico, que 
passa por revisões tarifárias e renovações 
de concessões, e acredita que nesta seara 
o segmento mais defensivo seja o de gera
ção - o que inclui o grupo de empresas 
integradas com foco na produção de 
energia. Nesse conjunto, os nomes mais 
importantes eram Tractebel, AES Tietê e 
Cemig, que juntas respondiam por cerca 
de 74% do patrimônio do fundo destaca
do no ranking. 

Em meio à peregrinação em busca de 
oportunidades, os balanços ruins fecha
dos em junho não devem atemorizar, de
fende Roger, da Victoire. Para ele, os efei
tos estimulantes da queda dos juros virão 
no último demonstrativo do ano. "Hoje 
os analistas olham os resultados decep
cionantes do segundo trimestre e reveem 
as projeções para baixo, mas eles podem 
ser vistos como uma oportunidade." 
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Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 10, n. 65, p. 38-40, set. 2012. 




