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EU& Executivos investem em
contatos virtuais, mas
preferem indicar
aqueles que conhecem
cara a cara D3

Agora a crise é aqui
Cinco anos depois
da ruptura do
sistema financeiro
internacional, é o
mercado brasileiro
que passa a impor
desafios à seleção
de investimentos.
Po r Beatriz Cutait
e Luciana Seabra,
de São Paulo

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Carlos Nunes, do HSBC: “As opções estão mais escassas e os riscos, maiores”

A última grande crise econô-
mica mundial completa neste
domingo, dia 15, cinco anos, da-
ta da quebra do banco de inves-
timentos americano Lehman
Brothers, que simbolizou o co-
lapso do sistema financeiro. E
ainda que o mercado brasileiro
tenha se recuperado da crise, as-
sim como seus pares internacio-
nais, o momento atual impõe
novos desafios aos gestores de
recursos. Enquanto em 2008 as
preocupações estavam princi-
palmente na cena externa, com
foco nos países mais desenvolvi-
dos, agora as tensões estão loca-
lizadas aqui, em solo nacional.

Se no fim do primeiro ano
pós-crise o investidor enfrentava
no Brasil um quadro de taxa Se-
lic de dois dígitos, câmbio na ca-

sa de R$ 1,90 e deflação, hoje o
contexto é outro. Os juros no
Brasil chegaram ao piso históri-
co (7,25%) em outubro de 2012,
o dólar atingiu em agosto últi-
mo R$ 2,45, maior cotação desde
dezembro de 2008, e a inflação
mais alta ainda está comendo os
ganhos com aplicações. Não
bastando o fraco desempenho
da bolsa, com queda de 12,4%
entre setembro de 2012 e agosto
deste ano, o investidor não en-
contra refúgio na renda fixa (ver
mais na página D2).

O estrategista de renda variá-
vel do HSBC, Carlos Nunes, con-
sidera o quadro atual mais desa-
fiador no que tange à renda va-
riável. Isso porque, diante da
queda de 40% da bolsa em 2008
e da situação econômica vivida
pelo país no primeiro ano
pós-crise, investidores encontra-
ram oportunidades interessan-
tes de ativos para recompor seus
portfólios, o que levou o Iboves-
pa a registrar alta (1,5%) 12 me-
ses após a crise. Já em 2013, ain-
da que o índice caia 11,4%, não
há sinais claros de “pechinchas”.

“Quando olhamos os múlti-
plos hoje, o P/L [relação pre-
ço/lucro, que dá uma indicação
do prazo para o investidor rea-
ver a aplicação] da bolsa mostra
um número acima de 10 vezes.
E, na nossa análise, 10 vezes é
compatível com um cenário de
crescimento neutro do país,
sem gerar pressão inflacionária,

mantendo um nível de empre-
go sustentável. Mas estamos vi-
vendo uma conjuntura de desa-
celeração econômica, então um
múltiplo compatível seria de
8,5 vezes”, diz. “A bolsa parece
um pouco cara, e é por isso que
o cenário para fazer ‘stock pi-
cking’ é extremamente desafia-
dor. As opções estão mais escas-
sas e os riscos, maiores.”

O sócio responsável pela ges-
tora do Brasil Plural, Carlos
Eduardo Rocha, o Duda, também
considera a situação mais difícil.
“Uma grande diferença é que a
crise de 2008 era essencialmente
exógena. Essa crise tem um gran-
de aspecto endógeno”, diz. Ainda
que os preços de muitos ativos
estejam mais baixos, Duda res-
salta que o cenário macroeconô-
mico está mais desafiador, com
pilares mais frágeis, inflação per-
to do teto da meta e um superávit
primário já consumido.

Em 2008, os fundamentos do
Brasil impulsionaram a bolsa, o
câmbio e os juros, aponta o
gestor. “Agora, vamos precisar
que os fundamentos globais
ajudem nossos mercados. Esta-
mos mais dependentes do ce-
nário externo”, diz.

Ainda que o mercado brasilei-
ro passe por um momento desa-
fiador, de volatilidade expressi-
va, 2008 envolvia incertezas mui-
to mais fundamentais, considera
Allan Hadid, diretor-geral da
BRZ Investimentos. “O que você

tem hoje é uma mudança de pa-
drão de crescimento, que está
afetando os mercados e vai conti-
nuar assim pelos próximos dois
ou três anos”, diz Hadid, otimista
sobre o que vem em seguida. “O
mundo vai voltar a crescer e o
Brasil, como exportador de com-
modities, tende a se beneficiar.”
Antes, entretanto, será preciso
conviver com a volatilidade e os
sentimentos negativos sobre
Brasil, ensejados por uma rota-
ção de ativos, alerta Hadid.

Para o economista, a crise de
2008 trouxe lições importantes
aos gestores brasileiros, do pon-
to de vista de controle de risco.
“Às vezes, os sistemas conside-
ram a volatilidade normal, não
um movimento de descontinui-
dade, quando a liquidez some,
como aconteceu”, diz, ressaltan-
do que agora está mais atento às
proteções e garantias.

Para o diretor-executivo de in-
vestimentos do Citi, Ennio Mo-
raes, está na crise de 2008 a fon-
te do contexto macro que impõe
desafios aos mercados hoje. “A
crise reforçou a ciranda do con-
sumo no Brasil.” Para ele, a rup-
tura internacional serviu de jus-
tificativa para empreender polí-
ticas que prejudicaram a compe-
titividade da indústria, além de
gerar sintomas que prejudicam
o cenário para investimentos
hoje, como a inflação.

Ver mais na página D2
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CONTINUAÇÃO DA RUA TUTÓIA, ESQUINA COM A RUA PELOTAS.
RUA DR. AMÂNCIO DE CARVALHO, 182 (11) 2533-0941 www.winworkibirapuera.com.br APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE.

VISITE O STAND DE VENDAS!

LANÇAMENTO COMERC IAL ADOLPHO L INDENBERG

ARQUITETURA:

BOUTIQUE OFFICES E CONSULTÓRIOS
a partir de 63m²

OPEN MALL
9 lojas de serviços

Traga seus negócios ou invista namelhor localização de São Paulo: a 600m de um ícone da cidade, o Parque do Ibirapuera.

INSTITUTO
DANTE PAZZANESE

1 MINUTO

METRÔ
VILA MARIANA

4 MINUTOS

BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA

5 MINUTOS

SHOPPING
PÁTIO PAULISTA

5 MINUTOS

METRÔ
ANA ROSA

4 MINUTOS

AVENIDA
23 DE MAIO

1 MINUTO
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Para quem sabe que tempo é dinheiro, é fundamental ter tudo ao seu alcance.
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NA VILA MARIANA, você praticamente não encontra escritórios disponíveis para locação.

As salas de escritórios
ou consultórios de alto
padrão na região da
Vila Mariana alugam
rapidamente, havendo
um estoque baixíssimo e
uma taxa de vacância de
apenas 4,5%.

TAXA DE VACÂNCIA

MOEMA

5 %

PAULISTA

7 %

ITAIM

13 %

FARIA LIMA

16 %

VILA OLÍMPIA

20 %

VILA MARIANA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.
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