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Finanças

Mercado acionário Com crescimento econômico
expressivo, país atrai mais investidores globais

Bolsa do México
ganha espaço na AL

MARISA CAUDURO/VALOR

Kayath, do Credit Suisse: “A bolsa mexicana sempre foi atrelada ao consumo, setor procurado pelos invest i d o re s ”

Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Nos últimos meses, o Brasil
tem sentido uma perda de espa-
ço para o México na preferência
dos investidores globais na
América Latina. Enquanto por
aqui o crescimento econômico
tem sido modesto e o governo
tem adotados medidas interven-
cionistas em alguns dos setores
favoritos dos investidores es-
trangeiros, os mexicanos têm
oferecido o mesmo que o Brasil
de alguns anos atrás — expecta -
tiva de forte crescimento e refor-
mas políticas e econômicas bem
ao gosto do mercado.

Apesar de Chile, Colômbia e Pe-
ru também serem citados na re-
gião, o fato de a bolsa mexicana ser
maior do que a desses países tem
contribuído para colocá-la em
destaque. No ano, o IPC, índice da
bolsa do México, tem valorização
acumulada de 14,3%. O Ibovespa
tem alta de 3,8% em 2012.

Neste ano, a bolsa mexicana te-
ve três IPOs (ofertas iniciais de
ações). Em abril, a petroquímica
Alpek levantou US$ 850 milhões,
encerrando um jejum de nove me-
ses sem ofertas na bolsa. Em julho,
a Vesta, do segmento de “real esta-
t e”, captou US$ 255 milhões. Se-
tembro foi a vez do Santander Mé-
xico , com US$ 3,6 bilhões.

No Brasil, neste ano também
foram concretizados três IPOs: a
Locamerica captou R$ 273 mi-
lhões; a Unicasa, R$ 425 milhões;
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Investidor estrangeiro volta a comprar ações no Brasil
Aline Cury Zampieri
De São Paulo

Os fundos com foco na Améri-
ca Latina tiveram forte entrada
de recursos na semana passada,
com destaque para Brasil e Méxi-
co. Em relatório, o Bank of Ame-
rica Merrill Lynch (BofA) questio-
na: Os investidores estão final-
mente comprando Brasil?

O trabalho dos analistas Felipe
Hirai e Marina Valle cita o fluxo de
recursos medido pela consultoria
EPFR Global. Os fundos da região
registraram entrada líquida de
US$ 503 milhões na semana encer-
rada no dia 17, com os fundos de
Brasil e México apresentando flu-
xos de US$ 372 milhões e US$ 131
milhões, respectivamente.

Dada a forte entrada de recursos
na semana passada, os países re-
verteram a tendência acumulada
no ano, até agora, e passaram para
o positivo em 2012. Brasil fica com
ingressos de US$ 226,6 milhões e o
México com US$ 16,5 milhões. O
total para América Latina ainda es-
tá negativo em US$ 703 milhões.

Além disso, o BofA diz que os
fundos institucionais domésticos
de ações no Brasil receberam in-
gresso de R$ 127 milhões no mes-
mo período. “No Brasil, investido-
res giraram suas apostas de ações
caras ligadas a consumo — como
Pão de Açúcar, AmBev e Hyper -
marcas — a papéis com potencial
de ganho nos setores financeiro e
de serviços públicos, como Banco
do Brasil, Itaú, Cemig e AES Tietê.”

Os especialistas contam que as
empresas públicas e privadas fo-
ram as principais compradoras da
Bovespa na semana passada, com
saldo líquido de R$ 555 milhões,
enquanto os investidores institu-
cionais foram melhores vendedo-
res, com R$ 590 milhões.

Apostas de curto prazo no Brasil
cresceram em R$ 2,9 bilhões na se-
mana passada, impulsionadas
principalmente pelo setor de ma-
teriais básicos, com compras de
Va l e PNA e ON em arbitragem de
dividendos. Excluindo esse efeito,
as apostas teriam aumentando
apenas em R$ 18 milhões, com o
giro de preferências.

Os dados de fluxo de capital ex-
terno divulgados pela BM&FBo -
vespa confirmam o otimismo dos

estrangeiros com o Brasil nos últi-
mos dias. Até o dia 17, o saldo acu-
mulado em outubro estava positi-
vo em R$ 879,2 milhões. Mas a en-
trada de recursos ocorreu justa-
mente no meio da semana passa-
da, uma vez que o fluxo estrangei-
ro até a semana anterior era vende-
dor, com saída líquida de R$ 157,4
milhões no mês até o dia 11.

Esse otimismo com o mercado
brasileiro se refletiu no Ibovespa
até quinta-feira (18), quando o ín-
dice acumulou alta de 1% na sema-
na. Na sexta-feira, no entanto, o
mau humor voltou a tomar conta
dos mercados internacionais e a
bolsa brasileira cedeu à pressão ex-
terna, encerrando o pregão em
baixa de 1,36%, aos 58.922 pontos,
com volume de R$ 6,065 bilhões.

Desta forma, o Ibovespa fechou a
semana com perda de 0,40%, prati-
camente a mesma baixa acumula-
da em outubro (-0,43%). No ano,
ainda sobe 3,82%.

Balanços corporativos fracos -
que colocaram em evidência a de-
saceleração econômica global — e
a falta de avanços ao fim do encon-
tro de cúpula de dois dias dos líde-
res europeus provocaram a liqui-
dação dos ativos de risco nos EUA.
No 25o aniversário do “c r a s h” que
ficou conhecido como “Black
Monday ”, quando o índice Dow Jo-
nes despencou 22,6% num único
dia, em 19 de outubro de 1987, a
pressão de baixa acelerou durante
a tarde e os principais índices em
Nova York sofreram a maior queda
desde 21 de junho.

O índice Dow Jones caiu 1,52%,
para 13.343 pontos; o S&P-500 re-
cuou 1,66%, para 1.433 pontos, e o
Nasdaq Composite perdeu 2,19%,
aos 3.005 pontos. Na semana, no
entanto, o Dow ainda manteve um
ganho de 0,11% e o S&P-500 uma
valorização de 0,32%. Já o Nasdaq
acumulou perda de 1,26%. Na Eu-
ropa, o índice Stoxx 600 caiu 0,76%
na sexta, para 274,08 pontos.

Ao longo da semana, os investi-
dores tiveram de digerir resulta-
dos frustrantes de companhias co-
mo Google (-1,90%), Microsoft (-
2,90%), Intel (-1,87%) e IBM (-
0,82%). Na sexta, foi a vez do McDo -
nald’s (-4,46%) e da General Elec-
tric (-3,42%) anunciarem números
abaixo do esperado. (Colaboraram
Téo Takar e Suzi Katzumata)

Semana traz testes à expectativa de juro estável
João José Oliveira,
José Sergio Osse e José de Castro
De São Paulo

A capacidade de o Banco Cen-
tral ancorar no mercado proje-
ções baixas de juros no médio e
longo prazos, a despeito de pres-
sões inflacionárias de curto pra-
zo, atravessou um primeiro teste
na sexta-feira, mas enfrenta mais
dois eventos nesta semana.

Na sexta-feira, as taxas nego-
ciadas na Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F) fecharam está-
veis mesmo com a aceleração do
IPCA-15 — prévia mensal do índi-
ce de preços usado pelo BC para
controlar a inflação.

Para o economista-chefe da
SulAmérica Investimentos,
Newton Rosa, o IPCA-15 mais al-
to de fato chegou a puxar a curva
de juros, mas não teve força para
alterar a expectativa da política
monetária. “É um dado de curto
prazo. E no curto prazo já está
consolidada a ideia de que a Selic
ficará estável”, disse.

Mas ao longo desta semana, a
agenda traz mais variáveis que
podem testar novamente a força
do cenário traçado pelo BC entre
os estrategistas e investidores
que atuam no mercado de juros:
a Pesquisa Mensal do Emprego,
com dados do mercado de traba-
lho apurados pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que sai quinta-feira, e a
Nota à Imprensa de Operações
de Crédito para o mês de setem-
bro, que o BC solta sexta-feira.
Aceleração nessas variáveis po-
dem reacender os questiona-
mentos sobre até que ponto a in-
flação poderá ser acompanhada
sem aperto monetário em 2013.

Por enquanto, prevalece a per-
cepção de que o BC vai apostar na
Selic estável por alguns trimes-
tres — o que inclusive vem redu-
zindo o apetite dos investidores
pelo risco na BM&F. O número de
contratos em aberto em negó-
cios com juros na bolsa caiu em 2
milhões, para 15,9 milhões, en-
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quanto o giro de negócios cedeu
de um pico de 5,8 milhões de
contratos negociados na quinta-
feita passada para menos de 1
milhão na última sessão.

No câmbio, o desconto do real
em relação a moedas semelhan-
tes, o medo de novas interven-
ções do Banco Central para de-
fender o piso de R$ 2 e a falta de
disposição do mercado em ope-
rar sem possibilidade de ganhos
atraentes travou mais uma vez
os negócios na sexta-feira. No fe-
chamento, a moeda avançou
apenas 0,05% em relação ao dia
anterior, para R$ 2,028. No mês,
a variação acumulada é nula.

“A letargia está imperando no

mercado, e não tem hora para
acabar ”, disse Carlos Alberto Ab-
dalla, diretor de câmbio da Re-
nova Corretora.

Segundo operadores, apenas as
atuações do BC trazem um pouco

mais de movimento ao câmbio. Pa-
ra eles, nos próximos dias a mono-
tonia pode ser quebrada momen-
taneamente caso o BC role os
US$ 2,99 bilhões em swaps rever-
sos que vencem em novembro.

e o BTG Pactual, R$ 3,2 bilhões.
Em dólares, as três captaram per-
to de US$ 2 bilhões — menos da
metade do que esse tipo de ope-
ração girou no México.

As eleições presidenciais mexi-
canas, que levaram o PRI de volta
ao poder com a vitória de Enrique
Peña Nieto, reforçaram a lua de
mel dos investidores com o Méxi-
co. Peña Nieto, de saída, adotou
um discurso pró-mercado.

Há 14 anos visitando o México
por conta de seu trabalho no Cre -
dit Suisse, Marcelo Kayath, chefe
de negócios de renda fixa e variável
do banco na América Latina, diz
que a hora do mercado de capitais
chegou por lá. “Infelizmente, para
o mercado brasileiro, no momen-
to o México é o país que está mos-
trando crescimento, apreciação da
moeda e um presidente com medi-
das relevantes para o mercado”,
diz. O Credit Suisse trabalhou nos
IPOs de Vesta e Alpek no México, e
também coordenou uma oferta
subsequente, da Fibra.

Eduardo Castro, superinten-
dente executivo de fundos de in-
vestimento da Santander Asset
Brasil, afirma que o México ga-
nhou espaço na preferência dos in-
vestidores por ser hoje uma econo-
mia com forte crescimento.

“A economia mexicana é muito
atrelada à dos Estados Unidos e foi
duramente afetada pelos proble-
mas em 2008 e 2009. Agora, tam-
bém por conta da recuperação
americana, o México tem apresen-
tado crescimento por volta de 3,5%

e 4% ao ano. Apesar de ser ainda
amparada em bases fracas, sem
dúvida chama a atenção dos inves-
tidores”, afirma. O comprometi-
mento do governo com reformas,
em particular fiscais, assim como o
Brasil já fez no passado, também
colabora para o otimismo, diz.

A Bolsa de Valores do México
trabalha com a perspectiva de re-
ceber, nos próximos 12 meses, cer-
ca de dez IPOs. Há quem arrisque
dizer que o país vive hoje situação
semelhante à euforia no mercado
brasileiro em 2005 e 2006, que re-
sultou em uma enxurrada de ope-
rações de abertura de capital.

“O México não vai repetir o
Brasil porque não tem a mesma
quantidade de empresas elegí-
veis para a bolsa”, afirma Vicente
Corta, do White & Case, no Méxi-
co. “Mas o ambiente para negó-
cios tornou-se muito mais favo-
rável, certamente”, diz.

Kayath , do Credit Suisse, con-
ta que, quando se olha para as
empresas mexicanas, as seme-
lhanças com as brasileiras são
muitas. Em primeiro lugar, são
companhias ligadas ao nome de
um dono. Segundo ele, há apro-
ximadamente 30 grandes gru-
pos familiares de empresários
muito próximos aos EUA. “Mui -
tos mandaram seus filhos faze-
rem mestrados e MBAs nas esco-
las americanas e eles voltam
pensando em listar as compa-
nhias na bolsa ou separar negó-
cios para colocá-los no mercado
[“spin-off ”] .” Questões de gover-

nança, ele diz, tem de ser avalia-
das caso a caso. Além disso, a in-
formalidade ainda é grande. A
maior conexão que existe entre
mexicanos e americanos, afirma
o executivo, ajuda muito na ho-
ra de buscar investidores para os
papéis na bolsa.

“Sem dúvida o maior investidor
no México hoje é o americano”,
afirma Alonso Rios, diretor execu-
tivo de renda variável do Banamex.
Rios também acredita que o mer-
cado de capitais em seu país está
aquecido, embora não seja possí-
vel compará-lo com o brasileiro.

“Vejo espaço para algumas
companhias acessarem o merca-
do, em especial da área de ‘real
e s t a t e’ e da cadeia de serviços do
petróleo. Também acredito que
empresas já listadas façam ofer-
tas subsequentes e aumentem a
quantidade de ações em circula-
ção no mercado”, diz.

Kayath aposta também em
empresas ligadas ao consumo
doméstico. “A bolsa mexicana já

tem muitas empresas do setor
listadas, mas com pouca quanti-
dade de ações circulando no
mercado, e que, portanto, po-
dem fazer ofertas subsequentes.”
Entre as grandes, estão Bimbo
Alimentos, Wal-Mart e Femsa.

Esse ponto, na análise de Kaya-
th, também favorece os negócios
na bolsa mexicana. “Enquanto a
bolsa brasileira sempre foi relacio-
nada a commodities e está mudan-
do agora, a mexicana sempre foi
fortemente atrelada a consumo,
um setor procurado pelos investi-
dores”, diz. Essa aposta também es-
tá baseada nas perspectivas de va-
lorização do peso mexicano.

A equipe de análise macroeco-
nômica do Credit Suisse no Méxi-
co, liderada por Alonso Cervera,
acredita em valorização da moeda
mexicana, que durante anos esteve
entre as mais depreciadas da Amé-
rica Latina, por conta do fortaleci-
mento dos fundamentos econô-
micos do país e do cenário favorá-
vel de reformas. “Um fortaleci-

mento do peso aumenta o poder
de compra da população e benefi-
cia as companhias ligadas ao con-
sumo, ainda mais as que têm com-
promissos em moeda estrangeira”,
afirma relatório da equipe.

Para Castro, do Santander, cer-
tamente o Brasil não está sozinho
na América Latina aos olhos dos
investidores. Mas ele acredita que
os países da região não necessa-
riamente concorram pelo mesmo
investidor. “O Brasil ainda é pri-
meiramente associado a commo-
dities. Depois o investidor perce-
be que aqui há muitas outras op-
ções, principalmente em papéis
ligados à economia doméstica, e
essa possibilidade de diversifica-
ção é uma vantagem.”

Enrique Mendoza, analista da
da Intercam Servicios Finance-
ros, acredita ainda que o incre-
mento do crescimento econômi-
co no país será um incentivo pa-
ra que as pequenas e médias
companhias pensem em acessar
o mercado de capitais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 out.  2012, Finanças, p. C2.




