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A análise fundamentalista
no centro do debate

N
a última quinta, 6
de junho,
realizou-se em São
Paulo o 6o

Congresso Value
Investing, que reuniu diversas
gestoras brasileiras
especializadas no mercado
acionário. Apesar de todas
defenderem a análise
fundamentalista, suas
estratégias e visões de
mercado são bem distintas.

O Congresso Value Investing,
iniciativa de Rui Tabakov,
sócio da gestora Ta b a k o v
Capital, é uma das
raras oportunidades de o
público brasileiro escutar as
estratégias e as ideias dos
profissionais que atuam
no mercado acionário
brasileiro. Todos participantes
do evento se intitulam
fundamentalistas.

A análise fundamentalista
baseada em valor consiste
em adquirir papéis que se
encontram mal precificados.
Assim, quando a ação está
barata, justifica-se a compra.
Mas o consenso termina
aí. Qual a melhor métrica
para se chegar à conclusão de
que uma ação está barata?
Qual a melhor estratégia para
encontrá-las: concentrar a
análise em ações de empresas
brasileiras ou voltar os olhos
para os mercados acionários
de outros países? Deve-se
avaliar qualquer companhia
ou concentrar a atenção
em companhias de baixa
capitalização – as “small caps”?
Existem, no momento,
boas opções na bolsa
brasileira? Qual o melhor
tipo de fundo: os que
mantêm apenas posições
compradas ou aqueles que
concomitantemente podem
montar posições vendidas
(“short ”), utilizando operações
conhecidas como aluguel
de ações ou derivativos?

Todas essas questões foram
debatidas no congresso,
algumas vezes de forma
implícita. Em um dos
primeiros painéis, “Modelagem
de investimentos – uma
visão crítica”, Pedro Cerize,
sócio da Skopos, demonstra
com exemplos reais as
deficiências dos principais
instrumentos usados pela
análise fundamentalista,
entre eles o “value investing”,
de Benjamin Graham e
David Dodd, o modelo de
dividendo descontado de
Gordon e a metodologia
do fluxo de caixa descontado.
Assim, de cara, a audiência
com menos vivência no
mercado de ações pôde
descobrir que não há métrica
perfeita para se definir se uma
ação está barata ou não.

Em outro momento, Fabio
Alperowitch, sócio da Fa m a
I nv e s t i m e n t o s , disse que
concentra suas atenções em
companhias de baixa
capitalização, as “small caps”.
Ele acredita que, neste
universo, consegue encontrar
distorções não percebidas
pelo mercado. Em geral, são
companhias com baixa
liquidez e sem cobertura dos
analistas de corretoras.
Seu método de pesquisa
consiste em visitas às fábricas,
pontos de venda, entrevista
com fornecedores e clientes etc.
Esse trabalho no mercado
doméstico é tão exaustivo que
a Fama deixou de analisar
Magnesita quando esta fez uma
aquisição no exterior por
acreditar que não tinha mais
capacidade de monitoramento.

Já no painel “Gestão de
investimentos em ações no
exterior – oportunidades
e paralelos com o Brasil”,
Carlos Simas, gestor da
Dynamo Capital, defende
o oposto: as vantagens
de se aplicar no exterior.
Ele acredita que não há
evidências de que investir
em economias de alto
crescimento seja mais
rentável do que apostar em
economias mais maduras,
pois, no primeiro caso, (i)
são necessários maiores
investimentos; (ii) existe
disputa por participação de
mercado favorecendo o
surgimento de novos entrantes;
(iii) há baixa distribuição
de dividendos para fazer
frente aos altos investimentos;
(iv) as ações das companhias
apresentam múltiplos altos;
e (v) existe maior incerteza
quanto aos retornos.

Já em economias maduras (i)
a necessidade de investimento
é mais baixa; (ii) existe
estabilidade na participação
de mercado; (iii) o capital
é distribuído de forma
mais generosa aos acionistas;
(iv) há menor risco; (v) além de
ocorrer maior controle sobre
os custos, o que muitas
vezes é negligenciado
em épocas de grande
crescimento. Simas não
minimiza o desafio de
analisar empresas
estrangeiras levantando por
Alperowitch, pois essas
empresas, sendo muitas vezes
multinacionais, apresentam
ampla linha de produtos e
atuação em diversos países.

Quanto ao tamanho
das companhias, enquanto
a Fama se concentra
em “small caps”, como Metisa e
Porto Belo, Breno Guerbatin, da
Studio Investimentos, no painel
“Investment picks – melhores
investimentos no momento”
recomendou as líquidas ações
de BB Seguridade.

As perspectivas sobre
o mercado acionário
brasileiro variaram de casa
para casa. Alperowitch da
Fama está otimista com a
economia brasileira para o
segundo semestre quando
a redução da inflação tende
a impulsionar o PIB.
Critica casas que mantêm
os recursos dos cotistas em
caixa por não encontrarem
opções de investimento no
momento. Já Bruno Barreto,
da Investidor Profissional (IP),
preferiu citar as ações da
gringa Cisco no painel
de “Investment pick” por
“ter dificuldade de falar
de grandes oportunidades
no Brasil no momento”.

Também não existe consenso
quanto ao uso de derivativos
ou da montagem de posições
“short ” (apostando na queda
de um ativo). Há gestoras
que continuam com a
estratégia tradicional de
ter apenas fundos comprados,
enquanto outras defendem o
uso do aluguel de ações ou do
mercado futuro como forma
de proteção para a carteira.

Em suma, o evento
serviu para mostrar que
a indústria brasileira de
fundos não é estática e
apresenta opções
para diferentes perfis.
Basta ao investidor escolher
a alternativa que melhor
atenda os seus interesses.

André Rocha é analista certificado pela
Apimec e atua há 20 anos como
especialista na avaliação de companhias
listadas na bolsa.

As opiniões contidas neste espaço
refletem a visão do analista sobre as
companhias, e não a do Valor Econômico.
O Valor e o autor não se responsabilizam
por prejuízos decorrentes do uso dessas
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Empresas ligadas ao consumo
perdem com dólar mais forte
Queda no poder de compra associada à maior inflação e custos atrelados à variação
da moeda justificam a perspectiva negativa. Por Beatriz Cutait, de São Paulo

Enquanto o dólar mais forte
beneficia exportadoras, na outra
ponta, prejudica quem depende
do poder de compra do consu-
midor, avalia Leonardo Milane,
estrategista da Santander Corre-
tora. Para ele, o setor de consu-
mo é o que mais perde, princi-
palmente segmentos com de-
manda mais vulnerável a varia-
ções de preços, como os de ves-
tuário, calçados e eletrônicos. A
alta da moeda acentua as preo-
cupações com a inflação.

O Credit Suisse também men-
ciona as varejistas como as em-
presas que mais devem sofrer o
impacto negativo da alta da
moeda americana. Entre as
ações, os analistas Andrew T.
Campbell e Daniel Federle citam
Te c h n o s , Hering, Lojas Renner e
Lojas Marisa, por conta do eleva-
do percentual de custos com im-
portados. “Alguma preocupação
pode recair em Hypermarcas, já
que a empresa tem grande parte
da dívida em dólar, mas ela está
longe de quebrar os ‘covenants’
(cláusulas contratuais)”, desta-
caram os analistas, em relatório.

Ainda na seara de compa-
nhias ligadas ao consumo que
perdem com a alta do dólar,
além de Hering e Marisa, a Fator
Corretora cita Magazine Luiza,
Guararapes e Saraiva. M. Dias
Branco também tende a perder,
pelo fato de a companhia não
ser exportadora, mas ter insu-
mos atrelados à variação do dó-
lar, assim como a empresa de
engenharia Mills, uma vez que
importa os equipamentos do
segmento “rental” (locação e
venda de plataformas aéreas e
manipuladores telescópicos).

FOT Ó G RA FO

Para Milane, da Santander Corretora, varejistas são as mais prejudicadas

Com preços fixados em reais
pelo governo e com custos de
importação em dólar, a Petro -
bras é outra que aparece na lista
das companhias que podem ser
prejudicadas com a apreciação
da moeda americana, ao menos
no curto prazo. Companhias aé-

reas também integram o grupo,
em função da significativa expo-
sição dos custos — sendo com-
bustível o mais representativo —
à taxa de câmbio, o que poderá
comprometer as melhorias ope-
racionais recentes.

O Bank of America Merrill Lyn-

ch (BofA) também mostrou
preocupação com os efeitos da
variação cambial sobre a Gol, da-
da a forte relação entre seus cus-
tos e dívida com a moeda ameri-
cana. Cálculos do banco indicam
que, se o dólar permanecer em
R$ 2,13 neste ano, haverá uma re-
dução de 110 pontos-base na es-
timativa de margem Ebit (lucro
antes de juros e impostos) para o
período, de 2,9% para 1,8%, e a úl-
tima linha vai passar de um pre-
juízo de R$ 161 milhões para
R$ 387 milhões. “Nós já temos
uma média [do dólar] de R$ 2,04
no segundo trimestre, assim o
impacto negativo ficaria concen-
trado no segundo semestre deste
a n o”, afirmaram os analistas Sara
Delfim, Murilo Freiberger e Ro-
berto Otero, em relatório. “Assim,
o nosso preço justo passaria de
US$ 8 para US$ 6,25.”

Para Gabriel Salas, do J.P. Mor-
gan, entre as concessionárias de
serviços básicos, as estatais Sa -
besp e Cesp são as que mais ten-
dem a sofrer com a depreciação
cambial, em função da elevada
exposição de suas dívidas ao dó-
lar e, no caso da empresa de sa-
neamento paulista, também à
moeda japonesa. Segundo o ban-
co, as duas companhias perde-
riam entre 40% e 50% do valor do
lucro por ação projetado para o
fim do ano se a cotação do dólar
for a R$ 2,50 até o fim de 2013. Já
a Eletrobras foi a única empresa
citada pelo banco como benefi-
ciada pelo novo quadro cambial,
por contar com exposição líqui-
da positiva de R$ 1,5 bilhão a ati-
vos denominados em moeda es-
trangeira. (Colaboraram Daniela
Meibak e Tatiane Bortolozi)

AÇÃO EM FOCO

Potencial de Embraer divide analistas,
com foco nas encomendas dos EUA
Daniela Meibak
De São Paulo

O desempenho da fabricante
de aeronaves Embraer divide os
analistas que acompanham o se-
tor. Com isso, as recomendações
para os papéis da empresa va-
riam de “c o m p r a” a “v e n d a”.
Neste ano, as ações acumulam
alta de 34,2%, considerando o fe-
chamento da última sexta-feira
(7), a R$ 19,30. No mesmo inter-
valo, os recibos de papéis nego-
ciados no mercado americano
(American Depositary Receipts,
ADRs) subiam 29,4%, para
US$ 36,43. Os pontos principais
no radar do mercado são poten-
ciais encomendas de clientes da
companhia nos Estados Unidos,
a qualidade da carteira de pedi-
dos e, obviamente, o preço dos
ativos em bolsa.

O Bank of America Merrill
Lynch (BofA), o BTG Pactual e o
Deutsche Bank estão entre as
instituições otimistas com Em-
braer, com recomendações de
compra para as ações. A visão
dos bancos se baseia em um ce-
nário de possíveis encomendas
vindas dos Estados Unidos e fe-
chadas durante o Paris Air Show,
evento que acontece entre os
dias 17 e 23 deste mês e pode
gerar novos negócios.

O BTG Pactual tem preço-alvo
de US$ 40 para os ADRs da em-
presa, com potencial de alta pró-
ximo a 10%. “A dinâmica positiva
pela qual a companhia passa
atualmente deve persistir. Ainda
esperamos melhora na carteira
de aviação comercial em 2013 e
2014, com pedidos menores de
economias emergentes no curto
prazo e maiores encomendas dos
Estados Unidos”, afirma relatório
da equipe de Renato Mimica. Os

analistas esperam o lançamento
de jatos na Paris Air Show e afir-
mam que não ficariam surpresos
com novas ordens de compra.

As perspectivas positivas, di-
zem, estão baseadas nas estima-
tivas da própria empresa. Em en-
trevista recente ao Va l o r , o presi-
dente da Embraer, Frederico
Fleury Curado, disse que a com-
panhia acumula encomendas de
119 aviões comerciais em 2013,
dos quais 117 vêm do mercado
americano. O volume dos jatos
comerciais até agora é sete vezes
maior do que o número de enco-
mendas recebidas no primeiro
semestre do ano passado.

Os fundamentos da compa-
nhia continuam fortes, na opi-
nião da equipe de análise do Bo-
fA. A visão positiva do banco re-
flete também a expectativa de
novas encomendas dos Estados
Unidos, os benefícios com o câm-
bio acima de R$ 2 e os incentivos
fiscais do governo brasileiro.

Tais eventos, conjugados, de-
vem suportar as margens da Em-
braer. Além disso, a instituição
afirma que a carteira de pedi-
dos está aumentando a confian-
ça na recuperação da empresa.
O BofA reiterou no início do
mês a sua recomendação de
compra para as ações da Em-
braer, com preço-alvo de US$
42, equivalente a um potencial
de ganho próximo de 15%.

O quadro positivo gira em
torno ainda da melhora da taxa
de entrega em relação à carteira
de pedidos da empresa (bo-
ok-to-bill) na aviação comercial
e do forte impulso na receita do
segmento de defesa. Pelas con-
tas do BofA, a Embraer entre-
gou de 17 a 21 aviões em maio,
levando em consideração os da-
dos da balança comercial, e nos

dois últimos meses as entregas
teriam somado 29 jatos — o que
significa que faltariam apenas
17 unidades para cumprir a
meta de 46 no trimestre.

“Nós continuamos otimistas
com as encomendas da Embraer.
Após o anúncio da Republic
Airways, da Sk yWest e da Sierra
Nevada, acreditamos que pode
haver mais por vir”, afirmaram
os analistas Ronald J. Epstein,
Sara Delfim e Elizabeth Grenfell,

em relatório recente.
A grande expectativa de or-

dens dos Estados Unidos, sobre-
tudo pela United Continental e
pela American Airlines, é com-
partilhada pelo Deutsche Bank.

Em relatório, o banco afirma
que a administração da Embraer
já deu sinais de confiança em
um possível anúncio nos próxi-
mos meses. O preço-alvo defini-
do pelo banco para os papéis da
empresa é de US$ 41, correspon-
dente a um potencial de alta
próximo a 12%. A recomendação
dos analistas é de compra.

Visão diferente têm os analis-
tas do J.P. Morgan e do Citi em
relação à Embraer. Os primeiros
compartilham da opinião de
que a companhia, de fato, pode
ter mais encomendas de empre-
sas americanas, mas pondera
que a alta concentração da car-
teira representa riscos. As enco-
mendas de jatos executivos con-
tinuam encolhendo, com os pre-
ços das aeronaves sob pressão, e
as entregas dos primeiros Lega-
cys 500 e 450 estão sendo pos-
tergadas, diz o J.P em relatório.
“Neste ano, a geração de caixa
deve ser excepcionalmente fra-
ca pelo terceiro ano consecuti-
v o.” A recomendação da casa é
de venda para os papéis, com
preço-alvo de US$ 32 — o que

indica um potencial de queda
de aproximadamente 12%.

No caso do Citi, um ponto des-
tacado é que os múltiplos da
companhia subiram e a qualida-
de da carteira de pedidos dimi-
nuiu. A instituição também tem
recomendação de venda para as
ações, com preço-alvo de US$ 30,
equivalente a uma perda poten-
cial de quase 18%. “A Embraer es-
tá cara por ser negociada a um
múltiplo de 0,5 vez o valor da
companhia [enterprise value]
pela carteira de pedidos, en-
quanto os demais pares do setor
são negociados em média a 0,2
v e z .” As grandes concorrentes
são a Bombardier e a  Airbus. “Es -
sa situação persiste mesmo com
a Embraer sendo a única empre-
sa do segmento que registrou
grandes quedas na carteira de
pedidos em vários anos e a única
a indicar uma redução nas entre-
gas de aviões em 2013”, afirmou
a equipe do analista Stephen
Trent, do Citi. “Embora o fluxo
de pedidos por jatos comerciais
seja provável, oferecendo opor-
tunidades de negociação no cur-
to prazo, a geração de margens e
de receita poderá decepcionar à
medida que a qualidade da car-
teira de pedidos cair.”

A agência de classificação de ris-
cos Standard & Poor’s (S&P) elevou
os ratings da Embraer de ‘BBB-’ pa -
ra ‘BBB’, com perspectiva estável,
nesta semana. A S&P avalia que a
empresa tem conseguido com-
pensar os impactos de caixa deri-
vados das renegociações com
clientes e, ao mesmo tempo, man-
ter uma liquidez “excepcional”. “A
Embraer continua a apresentar
fortes métricas financeiras e me-
lhor posição de negócios, resultan-
tes de maior diversificação e port-
fólio competitivo de produtos.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D2.




