
Com o aumento
da renda real e a
queda da inflação,
analistas apostam
em ações de
empresas ligadas
ao mercado
interno. Por
Daniele Camba,
de São PauIo

N um ano em que se es-
pera que a bolsa mais
uma vez seja o melhor
investimento, os ana-

listas concentram suas recomen-
dações nas ações de consumo,
varejo e de setores que de algu-
ma forma se beneficiam com o
aumento das vendas no merca-
do interno. O desempenho das
ações em 2005 trouxe alegrias
ao investidor, ainda mais para
aqueles que seguiram as reco-
mendações da Carteira Valor.
No ano passado, o portfólio su-
gerido por dez corretoras subiu
32,97% frente a uma alta de
27,71% do índice Bovespa.

Com uma expectativa de au-
mento da renda real da população,
resultado principalmente de um
crescimento maior da economia e
da queda da inflação, as corretoras

estão otimistas, acreditando que
esse cenário deve fazer o brasileiro
ir às compras. O processo de queda
da taxa de juros e a continuidade
do esforço dos bancos em expan-
dir suas operações de crédito en-
grossam as estimativas de que o
consumo, tanto de bens duráveis
quanto de não-duráveis, têm tudo
para ser mais vigoroso este ano.

Além dos aspectos macroeco-
nômicos, o analista do Banif In-
vestment Banking, Roger Oey,
afirma que a eleição para presi-
dente da República teve aumen-
tai os gastos do governo em
obras de infra-estrutura (estra-
das, pontes e portos), benefician-
do os setores ligados a constru-
ção como, por exemplo, o de si-
derurgia. Sem contar a Copa do
Mundo que, segundo Oey, tam-
bém deve influenciar positiva-

mente o consumo desde produ-
tos como cerveja, até bens mais
caros, como televisores. "Vários
fatores devem fazer com que este
seja um excelente ano para o
mercado interno", diz.

Tais expectativas já se refletem
nas recomendações para a Cartei-
ra Valor deste mês. Das dez corre-
toras que participam da carteira,
quatro recomendam as ações
preferenciais (sem direito a voto)
da AmBev. Nessa linha de aposta
no aumento do consumo tam-
bém há duas recomendações pa-
ra as PNs da Sadia e outras duas
para as PNs do Pão de Açúcar.

A AmBev, segundo o chefe de
análise da Bradesco Corretora,
Carlos Firetti, está passando por
uma importante expansão no con-
sumo de cerveja, além de um pro-
cesso de recomposição de suas

margens. Já o Pão de Açúcar — de-
pois de sofrer em 2005 com o bra-
sileiro usando a renda para outros
fins que não o consumo de alimen-
tos — deve agora ter um ano me-
lhor. "É uma questão de tempo o
Pão de Açúcar acompanhar o mo-
vimento da economia." Com rela-
ção à Sadia, o analista da corretora
do Banco Real, Andrés Kikuchi,
afirma que a empresa deve ganhar
com o consumo interno maior e
um crescimento no número de
aves e suínos abatidos.

Também será possível captu-
rar o aumento de consumo por
meio dos setores que vendem
matéria-prima para a produção
de bens. É o caso das siderúrgicas
que vendem aços longos para a
construção civil, caso da Gerdau
e da Belgo Mineira, e outras que
produzem aços longos, usados

no setor automobilístico e em
produtos da linha branca, como
geladeiras, caso da Siderúrgica
de Tubarão—CST.

A nova Arcelor Brasil une o
útil ao agradável, já que contro-
la tanto a CST quanto a Belgo,
além de ser a maior siderúrgica
do país. Outro ponto positivo
dessa nova companhia, segundo
o analista da corretora do Banco
Real, Pedro Galdi, são suas práti-
cas de governança, como divi-
dendos de 50% do lucro.

Outra vedete da Carteira Va-
lor deste mês são as ações PNs
da Petrobras, com sete indica-
ções. Para Oey, do Banif, assim
como Vale do Rio Doce, a petro-
lífera é uma boa opção para um
momento de realização de lu-
cros pelo qual a Bovespa pode
passar neste início de ano.
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