Bovespa tenta superar estagnação do
1º semestre
Por João José Oliveira

Depois de um início de julho travado
no mercado de ações por feriados primeiro nos Estados Unidos no dia
4 de julho, e ontem com o dia da
Revolução Constitucionalista em
São Paulo -, a Bovespa entra hoje
definitivamente
semestre
com

no
um

segundo
desafio

considerado muito difícil pelos
analistas: voltar a subir de forma
consistente, livre da estagnação que
marcou o primeiro semestre do ano.
"O Ibovespa está patinando porque
o mundo está patinando", afirma o
sócio-gestor da Cultinvest, Walter
Mendes. Para ele, há um compasso
de espera para ver até que ponto o mundo pode continuar piorando. "Acredito que os
Estados Unidos e a China chegaram ao 'botton' [ponto mais baixo no movimento de
queda], mas a Europa ainda está em recessão, e não vejo por lá luz no fim do túnel."
Para o sócio-gestor da Bresser Asset Management, Rodrigo Bresser-Pereira, o cenário
externo é um obstáculo que vai travar a possibilidade de o Ibovespa construir
valorizações consistentes ao longo deste segundo semestre. O executivo diz que a
alternativa é escolher papéis que permitam apostas por um período limitado de tempo,
buscando o chamado "stock picking" (compra de um papel com o preço-alvo definido,
para venda ao se bater o patamar projetado).
Mesmo essa tarefa enfrenta um ambiente turvo. Walter Mendes diz que além do
cenário externo negativo, as ações mais líquidas do índice Bovespa também tiveram
problemas que se somaram às pressões externas. "Petrobras teve a questão dos
reajustes de preços, a Vale teve aquelas discussões sobre royalties e impostos, as
construtoras enfrentaram o desafio de se adequar à realidade de menor demanda e os
bancos estiveram no centro do debate dos spreads com o governo", lembra Mendes.
Para ele, as oportunidades estão na segunda linha. "Há índices, como o IBVX2 ou o
Índice de Sustentabilidade, que têm variação positiva mais forte neste ano. É que a

economia do país não está ruim como a dos Estados Unidos ou a da Europa. Nós
desaceleramos, mais ainda estamos bem."
Enquanto o Ibovespa acumula neste ano variação negativa de 2,40%, o IVBX2 soma
ganho de 12,7% e o Índice de Sustentabilidade sobe 12,4% desde janeiro.
Entre as apostas do gestor que já comandou a área de renda variável do Itaú, estão
aqueles ligados à dinâmica doméstica. "Vejo oportunidades na bolsa em papéis ligados
à dinâmica doméstica, como os de infraestrutura, educação e saúde. Vale olhar na
economia local aqueles papéis que dependem mais de investimento e menos de crédito
ao consumo", disse o executivo, que projeta um Produto Interno Bruto (PIB) inferior a
2% e Selic perto de 7% este ano.
Bresser-Pereira tem buscado papéis de companhias resilientes, que sejam as primeiras
a se recuperar na retomada da atividade econômica, que não dependam de crédito e
que tenham pouca elasticidade.
Apesar do universo restrito de opções, o gestor diz que a renda variável tem que estar
no cenário dos investidores, pois o juro real vai ficar baixo por um bom tempo. "Acho
que a Selic não tem piso neste momento. Pode vir abaixo de 7% e permanecer em
patamares baixos."
Para alguns analistas que olham o mercado de ações pelo viés dos gráficos, o Ibovespa
precisa de volume, incluindo capital estrangeiro, para escapar do vácuo dominante
entre os 52 mil e 57 mil pontos.
"A bolsa já mostrou que não quer operar abaixo do suporte de 52.480 pontos. Mas,
para ir buscar os 62 mil pontos, o mercado precisa mostrar consistência acima dos 57
mil pontos. E isso depende de volume. Com menos de R$ 8 bilhões diários, vai ser mais
difícil", disse o analista técnico da MyCAP, homebroker da ICAP Brasil, Raphael
Figueredo.

