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O mercado de ações está barato?
Por Walter Mendes

No mês passado, os mercados emergentes foram chacoalhados com as declarações de membros do FED de
que a melhora da economia dos EUA abria espaço para o início do processo de normalização da política
monetária americana. Aparentemente, a transferência de recursos dos emergentes para os EUA sofreu uma
forte aceleração, lev ando à queda dos títulos soberanos e a um aumento superior a 50% do spread dos
emergentes (Brasil inclusiv e) contra os títulos dos EUA. No caso de ações, a perda relativ a do índice de
mercados emergentes para o S&P 500 foi de impressionantes 1 9% entre o final de maio e a primeira semana
de julho. Essa intensa reação dos mercados, mesmo na ausência de qualquer medida concreta do FED, gerou
medo e grande incerteza de como seria o comportamento dos mercados quando os incentiv os efetiv amente
começarem a ser retirados.
Minha v isão sobre esse ponto tem sido mais construtiv a. Acho que o mercado já pode ter antecipado esses
fatos, reduzindo os potenciais efeitos negativ os no futuro. Uma pesquisa internacional com gestores de
fundos de inv estimentos, que acaba de ser div ulgada pelo Bank of America Merrill Ly nch, parece confirmar
essa abordagem mais positiv a, ao mostrar que a ex posição dos gestores consultados às ações de mercados
emergentes é a menor dos últimos 1 2 anos. Inferior até àquela alcançada durante a crise de 2008. Ao mesmo
tempo, a ex posição às ações dos EUA está muito próx ima do pico registrado nesse mesmo período. Esses
dados podem indicar que a maior parte dessa migração de recursos, pelo menos no mercado de ações, já
pode ter ocorrido. Uma das razões dessa antecipação pode ser a coincidência de essa discussão sobre o fim
dos incentiv os nos EUA estar ocorrendo ao mesmo tempo em que o medo de um "hard landing" (forte
desaceleração) da economia chinesa é listado como o maior risco para os mercados internacionais, na
mesma pesquisa.
A recente div ulgação do crescimento do PIB da China no segundo trimestre reduziu esse temor no curto
prazo. Mas, esse receio ainda dev e permanecer por algum tempo, embora mitigado, limitando
particularmente as apostas nos setores de mineração /siderurgia e no mercado brasileiro, dada a relev ância
da China em nossas ex portações e das ações de commodities em nosso mercado.
Nesse sentido, o cenário internacional pode ainda não ser suficientemente positiv o para gerar uma
recuperação consistente do mercado, mas não dev e gerar pressão negativ a adicional. Em outras palav ras,
sob o ponto de v ista internacional, o "downside risk" parece reduzido.
Já o cenário interno guarda as maiores preocupações. A contínua decepção com o crescimento do PIB, cuja
ex pectativ a foi reduzida pela metade ao longo do primeiro semestre, a permanência da inflação no topo da
banda de flutuação do BC, o aumento do déficit da conta corrente, a alta do dólar e a falta de transparência
da política fiscal continuam alimentando as incertezas dos inv estidores. Consequentemente, as projeções de
resultado das empresas abertas v êm sendo continuamente reduzidas, ev itando que o mercado brasileiro se
mostre particularmente atrativ o, mesmo depois da forte queda registrada neste ano.

Segundo o consenso dos analistas, a relação P/L (preço /lucro) do mercado brasileiro, utilizando as
projeções de resultado deste ano, estaria em 1 0,6 x , apenas em linha com a média dos emergentes. Como
comparação, esse mesmo indicador fechou 2008 em 6,4 x . Naquele ano de crise, o desconto do Brasil para
os EUA era de 60%, enquanto o dos mercados emergentes era de 40%. Na média dos últimos 8 anos, essas
relações ficaram em 25% e 1 7 %. Logo, em 2008, por ex emplo, o Brasil estav a claramente barato tanto em
termos absolutos, quanto relativ os.
Atualmente, o desconto de P/L 201 3 do Brasil face o dos EUA estaria em 30%, acima, porém próx imo, da
média histórica de 25%. Além disso, esse desconto seria hoje igual ao dos mercados emergentes em geral,
enquanto o Brasil tem apresentado historicamente um desconto quase 1 0 pontos percentuais acima dos
emergentes.
Além disso, como 201 2 fechou com o P/L próx imo a 1 4 x , para alcançar os 1 0,6 x projetados para este ano,
os lucros teriam que crescer 26% em média. Isso não parece difícil, após a queda de 29% do ano passado,
mesmo assim há bastante receio de que os resultados do segundo trimestre, que começam a ser div ulgados,
causem rev isões para baix o das projeções. Os indicadores antecedentes do PIB e os dados setoriais,
principalmente na área do consumo, parecem sustentar essa percepção negativ a.
Adicionem-se a esse quadro as incertezas regulatórias e políticas, mostrando que, se o mercado brasileiro
não está caro, também não se tornou uma barganha. Por outro lado, os catalisadores que podem prov ocar
uma recuperação consistente e v igorosa do mercado estariam muito mais no cenário interno do que no
ex terno.
Enquanto essas condições para a recuperação não se v erificam, o mercado brasileiro continua pagando um
substancial prêmio para aquelas ações de empresas financeiramente sólidas, que têm conseguido apresentar
crescimento contínuo, ainda que reduzido, de v endas e resultados, independentemente da conjuntura
econômica.
O passado mostra que, de forma geral, apenas nos ciclos de alta dos preços de commodities e aceleração do
crescimento econômico doméstico, esse prêmio se reduz. Infelizmente, esses períodos têm sido
historicamente curtos. Espera-se que a política econômica seja alterada em algum momento, possibilitando
a manutenção de um nív el razoáv el de crescimento do PIB, mesmo quando os v entos ex ternos e internos
não estejam todos a fav or.
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