
Jornal Valor --- Página 2 da edição "20/11/2012 1a CAD D" ---- Impressa por GAvenia às 19/11/2012@17:06:46

D2 | Valor | Terça-feira, 20 de novembro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 20/11/2012 (17:6) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

EU& | I nve st i m e n to s

va l o r .com.br
Confira mais análises de André Rocha

no blog “O Estrategista”

www.va l o r. c o m . b r/va l o r-
i nve ste /o - e st rate g i st a

Petrobras e Eletrobras,
as ‘vilãs’da bolsa
Palavra do
Est rat e g i st a
André Rocha

A
s ações das estatais
Petrobras e
Eletrobras estão
nos holofotes por
uma razão nada

louvável: o mau desempenho
dessas companhias na bolsa.
Atitudes açodadas do governo,
má comunicação com o
mercado, visão estreita do
que é função social derrubam
o preço desses papéis, que
são referência para o investidor.
Isso não contribui para a
formação de uma nova
geração de investidores.
A boa notícia é que existem
excelentes alternativas entre
as empresas privadas.

Historicamente, empresas
públicas ou de capital misto
tiveram participação relevante
em nossa formação econômica,
começando no século XIX, com
o Banco do Brasil.
Logo, é natural que ações de
estatais povoem o Ibovespa.

Começo pela Pe t r o b r a s . Ela é
onipresente na vida dos
brasileiros. Se vamos ao cinema,
é provável que vejamos seu
logotipo no início de filmes
nacionais. Quem tem carro ou
moto já deve ter abastecido o
tanque em seus postos. Para
muitos, Petrobras é sinônimo
de bolsa de valores. Não é para
menos. Estamos falando da
maior empresa nacional, com
valor de mercado de R$ 271,8
bilhões e forte presença no
principal índice de nossa bolsa.
As ações ordinárias (PETR3)
representam 2,5% do Ibovespa e
as preferenciais (PETR4), 8,2%.

Essa associação da bolsa
brasileira com a Petrobras
não é boa. Primeiro, seu objeto
social sendo uma empresa
estatal extrapola a simples
lucratividade. Desenvolvimento
regional, política industrial e
controle da inflação também
fazem parte da dinâmica
operacional da companhia,
o que desagrada os investidores
privados. E, segundo, por
ser uma produtora de
commodities, seus resultados
são (ou deveriam ser)
relacionados aos ciclos
econômicos, o que traz uma
maior volatilidade ao Ibovespa.

Durante a capitalização
da companhia, ficou claro para
boa parte dos investidores
institucionais que os resultados
lucrativos ficariam postergados
para o início da operação do
pré-sal, previsto para meados
de 2014. Assim, venderam suas
participações na companhia e
buscaram outras opções de
investimento. Contudo, essa
estratégia não foi adotada pela
maioria das pessoas físicas.
Assim, cada trimestre de
resultados fracos (que em
grande medida já eram
esperados desde 2010) faz
aumentar o pessimismo com
as ações da companhia,
contaminando o Ibovespa e,
por consequência, o sentimento
em relação ao mercado acionário
brasileiro. Por ironia, a Petrobras,
que é uma das empresas

com maior orçamento para
dispêndios com propaganda,
acaba indiretamente sendo
um ator negativo para a
publicidade de nossa bolsa junto
ao investidor individual.

Outra estatal que tem
provocado calafrios nos
investidores é Eletrobras
(ELET6). O governo editou
medida provisória com regras
para a renovação das concessões
de geração e transmissão
vincendas entre 2015 e 2017.
Assim, os ativos ainda não
amortizados serão indenizados
pela União. Até aí, nada demais.
O problema é que há uma
divergência significativa entre
os valores apresentados nas
demonstrações contábeis
das companhias e aqueles
propostos pelo governo. Com
isso, as ações do setor, inclusive
as de Eletrobras, apresentaram
forte queda desde o anúncio
das medidas. Sem entrar na
discussão se o valor sugerido
pelo governo é justo, cabe a
pergunta: a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) já
não conhecia os números
contabilizados pelas empresas
há muito tempo? São dados
públicos. Por que não chamou
as companhias para discutir
esses valores e as premissas
adotadas antes? Seria uma
forma de alinhar expectativas.
Precisava fazer tudo de forma
açodada, em menos de dois
meses? O presidente da
Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), Maurício Tolmasquim,
disse: “Quem se surpreendeu
com os valores anunciados
não fez a lição de casa”.
Interessante que a própria
empresa do governo, a
Eletrobras, também é ruim em
cálculos, pois tinha ativos de
R$ 30 bilhões em seu balanço e
receberá apenas R$ 14 bilhões.

Esses exemplos de Petrobras e
Eletrobras mostram que o
governo não compreende como
funciona o mercado de capitais, o
que pode comprometer uma
importante via de capitalização
para as companhias. O mercado
acionário também possui função
social ao diversificar as fontes de
financiamento para além do
BNDES. Nessa linha, Mauro
Cunha, presidente do Conselho
Deliberativo da Associação de
Investidores no Mercado de
Capitais (Amec), defende que a
perda do valor de mercado das
empresas estatais derivada de
operações patrocinadas pelo
governo deve ser levada em
conta na elaboração de
políticas públicas. Está correto,
pois a incerteza eleva a taxa
de desconto pedida pelos
investidores. Isso é um
custo como qualquer outro.

Essa situação descrita acima é
triste, mas há investidores que
não têm motivos para chorar. Os
fundos de ações como os de
carteira livre e os de “small
caps”, nos quais o gestor tem
maior discricionariedade para
selecionar os ativos, apresentam
boa remuneração média no
ano, superando com larga folga
ELET6, PETR4 e o Ibovespa. Há
vida na bolsa além das estatais.
Ainda bem, basta procurar.

André Rocha é analista certificado pela
Apimec e atua há mais de 20 anos.

Este artigo reflete as opiniões do analista,
e não as do jornal Valor Econômico.
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Fundos superam ações das estatais
Rentabilidade em 2012 (até out/12) - em %

-46,0

-34,3

-22,6

-11,0

0,6

12,3

24,0

Carteira Livre

11,5
16,3

-39,9

-3,2

0,6

Small caps Eletrobras PN 
(ELET6)

Petrobras PN 
(PETR4)

Ibovespa

CA PA

Quando o
imóvel nos
EUA vira
‘b r i n q u e d o’
Estrutura de compra deve variar conforme
objetivo: lazer ou investimento. Por Lu c i a n a
Seabra e Sérgio Tauhata , de São Paulo

Quando um cliente chega ao
consultório dizendo que quer
comprar uma casa em Miami, o
planejador financeiro Fabiano
Calil pergunta se é para uso ou
investimento. “É claro que todos
respondem que é para investir”,
diz. Então Calil responde que a
melhor opção nesses casos é
uma laje comercial ou um pré-
dio dividido em pequenos apar-
tamentos. É um teste, ao qual o
cliente costuma responder com
um lamento do tipo: “Mas eu
queria um campo de golfe...” A
brincadeira de Calil serve para
que fique claro o destino do
bem. Há espaço para lazer no
patrimônio, mas ele não deve es-
tar travestido de investimento.

Seja por prazer ou por opor-
tunidade, a moda de ter uma ca-
sa nos EUA cresceu depois da
crise imobiliária americana, em
2008. A queda dos preços fez
com que surgissem pechinchas
aos olhos dos estrangeiros. Mia-
mi responde por 31% dessa de-
manda, segundo a Miami Asso-
ciation of Realtors. A associação
de corretores da cidade contabi-
lizou no ano passado o maior
volume de vendas a estrangeiros
de seus 92 anos de história. “Os
brasileiros são o segundo maior
grupo de compradores, com
12% dos negócios em 2011”, diz
Terea King Kimey, presidente da
associação. A maioria, 49,2%,
compra imóveis em Miami, se-
guida por Fort Lauderdale, com
18,6%, e Orlando, com 13,6%.

E a demanda continua forte.
Bruno Drummond, consultor de

REGIS FILHO/VALOR

Ernesto Leme, da Claritas: em geral imóvel nos EUA traz custo, não retorno

negócios baseado em Boston, es-
pecializado em assessorar brasi-
leiros nas áreas contábil, jurídica
e financeira diz que verificou, até
agosto deste ano, um aumento de
55% no número de consultas de
brasileiros, entre empresas e pes-
soas físicas, que tinham interesse
em investir em imóveis nos EUA.
“Desse total que chegou até nós,
95% mostravam pela primeira vez
interesse em investir em imóveis
nos EUA”, diz Drummond.

“Os brasileiros se interessam
muito pelo potencial de valoriza-
ção do imóvel”, afirma Dennys
Mark, consultor da Elite Global
R e a l t y, empresa com sede em Mia-
mi. Os negócios no segmento resi-
dencial, diz, variam hoje de US$ 70
mil dólares a US$ 3,8 milhões.

“Quem comprou ainda está em
lua de mel, mas em geral isso não
dá retorno, mas custo”, diz Ernes-
to Leme, responsável pela área de
gestão de fortunas da Claritas. Ele
enfatiza os custos de manutenção
e a dificuldade de alugar o imó-
vel. Se a intenção é lazer, ele suge-
re que o cliente avalie a frequên-
cia. “Muitas vezes eles usam a casa
por dois meses no ano e pagam
nos outros dez”, diz.

Quem compra o imóvel como
investimento deveria ficar aten-
to à oportunidade de revenda.
Mas, com brasileiros, não é bem
assim, diz o consultor Fabiano
Calil. “Temos um vício patrimo-
nial. Somos bons compradores e
raros vendedores. Costumamos
comprar e ficar”. Se o valor do
imóvel dobrar, por exemplo,
afirma o planejador, o proprie-

tário espera que triplique para
realizar o ganho.

A onda de consultas para com-
pras de imóveis nos EUA conti-
nua, mas um volume igual de
brasileiros agora busca ajuda pa-
ra vendê-los, diz Roberto Justo,
sócio do Choaib Paiva e Justo Ad-
vogados, escritório que há 20
anos presta consultoria a com-
pradores de imóveis em Miami.
Alguns clientes têm surpresas
desagradáveis quando querem
reverter o negócio, diz Justo. “O
problema todo é que alguns cor-
retores vendem um ‘p a c o t i n h o’
que as pessoas não sabem exata-
mente como funciona.”

Segundo ele, o ‘p a c o t i n h o’
consiste geralmente em uma em-
presa em um paraíso fiscal, pro-
prietária de outra nos EUA —
uma companhia de responsabili-
dade limitada (LLC, na sigla em
inglês) — que vai comprar o imó-
vel. A questão é que, quando o
proprietário vende a empresa,
paga imposto nos EUA sobre o
ganho de capital. A alíquota po-
de chegar a 35%. Ao distribuir os
ganhos para a pessoa física, deve
pagar até 27,5% no Brasil. Não é
possível compensar um imposto
com o outro porque o primeiro
incide sobre a pessoa jurídica e o
segundo sobre a pessoa física.

Os mesmos impostos valem

para o aluguel quando se recor-
re a essa estrutura. “Quem assu-
me todas as despesas é o locador
e às vezes ele não fica com quase
nada. Muitas pessoas não sabem
d i s s o”, afirma Justo. A estrutura
jurídica costuma ser recomen-
dada a compradores de imóveis
devido ao salgado imposto de
sucessão americano. Se o bem
for comprado em nome da pes-
soa física e ela falecer, o governo
chega a morder 47% do valor de
mercado do imóvel.

Os prós e contras do que o espe-
cialista chama de ‘p a c o t i n h o’ são
mais um motivo para ter certo se o
objetivo do imóvel é ser ‘brinque -
d o’ ou investimento. Se a intenção
é ganhar com a transação, reco-
menda Justo, não vale a pena re-
correr a essa estrutura. Fazer a
compra na própria pessoa física
garante compensar os impostos
sobre ganhos pagos nos EUA com
a contribuição feita no Brasil.

Nesse caso, como se proteger
do imposto sobre sucessão? Justo
sugere que, ao comprar o imóvel,
o cliente contrate um seguro de
vida correspondente ao valor do
imposto. Dependendo da idade e
da saúde do proprietário, diz, o
valor do seguro será inferior ao
montante necessário para criar a
estrutura jurídica, que estima em
US$ 2 mil a US$ 3 mil por ano.

RADAR DO MERCADO

Bancos superam ‘guerra dos spreads’e
voltam a chamar a atenção de analistas
Flavia Lima
De São Paulo

Enquanto o setor elétrico so-
fre as consequências do pacote
de energia, outro segmento que
também enfrentou perdas na
bolsa por conta de medidas do
governo — o de bancos — volta a
chamar a atenção de analistas.
Segundo eles, mesmo após a
cruzada do governo contra os
juros elevados e a queda de ren-
tabilidade das instituições, o se-
tor deve se mostrar lucrativo
diante da expectativa de recupe-
ração econômica em 2013.

Frederico Sampaio, chefe de
investimento de renda variável
da Franklin Templeton, diz, em
relatório, que os bancos privados
reportaram resultados nos quais
fica explícita a queda de patamar
dos retornos sobre capital. “O
crescimento da carteira de crédi-
to desacelerou, refletindo postu-
ra conservadora, já que o nível de
inadimplência ainda não entrou
em trajetória de queda”, afirma
Sampaio. “De fato, houve perda
de participação de mercado para
os bancos públicos, que têm sido
usados pelo governo como ins-
trumento de política anticíclica”.

Ainda assim, Sampaio acredita
que as ações do Itaú Unibanco se
mostram atraentes diante de um
múltiplo P/L (relação entre o pre-
ço da ação e o lucro ) de 8,5 vezes
e um P/VPA (preço sobre valor pa-
trimonial) de 1,5 vez, caso se ma-

terialize o cenário de recuperação
econômica em 2013 que deve dar
início ao ciclo de queda de ina-
dimplência. “O programa de au-
mento de eficiência do banco tem
surtido efeito e os custos estão
sob controle”, afirma Sampaio.

A Concórdia mantém ações de
bancos nas três carteiras que divul-
ga com diferentes perfis. Na cartei-
ra Ibovespa, em que privilegia li-
quidez e ‘timing’ na escolha das
ações, o destaque é mais uma vez
Itaú Unibanco, pela sua forte atua-
ção em seguros, cartão, previdên-
cia e capitalização. O P/L estimado
para 2012 é de 9,7 vezes.

Em sua carteira de valor, onde
estão os papéis de risco modera-
do e bons fundamentos de longo
prazo, figura o B r a d e s c o, banco
com ampla base de clientes pes-
soa física, o que, segundo a corre-
tora, lhe garante grande vanta-

gem competitiva, dado o baixo
custo de captação de recursos.
“Além disto, [o banco] segue me-
lhorando seu índice de eficiência
e elevando os resultados atrela-
dos a seguro”, afirma a equipe. O
P/L estimado para 2012 é de 10,9
vezes. Por fim, as ações do Banco
do Brasil compõem a carteira de
dividendos da Concórdia, em ra-
zão de seu menor índice de ina-
dimplência dentre os grandes
bancos e um ‘dividend yield’ esti -
mado em 2012 de 7,9%.

Em relatório de novembro, o
HSBC é outro que aposta em
uma reação dos bancos. O setor,
lembra a equipe, é negociado
bem abaixo das avaliações histó-
ricas, com P/VPA de cerca de 1,7
vez, em comparação ao índice
histórico de 2,2 vezes. “Conti -
nuamos cautelosos em relação à
agenda regulatória [do gover-

no], porém existem catalisado-
res positivos importantes para o
setor, como a aceleração no cres-
cimento do crédito após a forte
queda verificada em 2012”.

Já as elétricas continuam em
seu inferno astral. Ontem, em
meio à forte queda das ações da
Eletrobras na bolsa, o Barclays
divulgou que cortou o preço-al-
vo tanto dos papéis ordinários
quanto preferenciais para R$ 1
— muito abaixo da cotação atual
(por volta de R$ 8 e R$ 10, res-
pectivamente) — e colocou a re-
comendação para underweight
(abaixo do desempenho do
mercado). Para o banco de in-
vestimento, as regras rígidas
para renovação das concessões
podem reduzir a receita da em-
presa em 30% em 2013, com a
queda da capacidade de paga-
mento de dividendos.

Na ponta oposta, os papéis da
B2W figuravam entre as altas da
bolsa na segunda-feira, ainda re-
percutindo o balanço divulgado
na semana passada. A companhia
reportou ganho de receita pelo se-
gundo trimestre consecutivo e me-
lhora na rentabilidade, com alta
da margem bruta. “As ações estão
subindo desde a divulgação pela
reversão de tendência. Os papéis
estavam muito descontados e bem
abaixo do topo histórico”, diz Pris-
cila Tambelli, analista do BB Inves-
timentos. O preço-alvo está em re-
visão. (Colaboraram Daniela Mei-
bak e Tatiana Bortolozi)
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Fonte: BM&FBovespa e Economatica.Elaboração: Valor Data

Aposta na retomada
Variação acumula do índice financeiro, em % (base: 29/12/11)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2012, Eu & Investimentos, p. D2.




