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Leblon: Ações têm tudo para subir; a questão é ter paciência 

Segundo Pedro Chermont, sócio da Leblon Equities, ajustando-se o Ibovespa pelo CDI, desde o Plano Real, ele deveria estar na 

casa dos 260 mil pontos 

 

Por Adriana Cotias, Valor — São Paulo 
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O Brasil tem tudo para ingressar num ciclo favorável para o mercado de ações e premiar o investidor que tiver paciência 

para ver o bolo crescer. Para Pedro Chermont (foto acima), um dos sócios-fundadores da Leblon Equities, depois de a 

economia passar por uma longa depressão e as empresas ajustarem suas estruturas, a lucratividade pode voltar aos 

níveis de 2010 e impulsionar os preços na bolsa. 
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Ajustando-se o Ibovespa (o principal índice de ações da bolsa brasileira) pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI, o 

juro de referência das trocas entre as instituições financeiras) desde o Plano Real, o índice deveria estar na casa dos 260 mil 

pontos, explica Chermont. 

 

Até a aprovação da reforma da Previdência, porém, é de se esperar muito ruído entre Executivo e Legislativo, oscilações de 

humor no mercado e um certo frio na barriga, diz Pedro Rudge, outro sócio do grupo de formação da butique de 

investimentos carioca. 

 

O desafio, afirma, é não olhar para os próximos seis meses, e estender a visão para três anos à frente. Entre as potenciais 

mudanças, ele cita a redução do tamanho do Estado, o programa de concessões e privatizações e a grande capacidade ociosa 

das companhias. 

 
"Só que com mais emoção” 

Na linha do tempo, Chermont coloca que US$ 1 investido na compra de ações de empresas nos Estados Unidos, em 200 anos 

se transformou em US$ 12,7 milhões. E mesmo no Brasil dos últimos 50 anos, “só que com mais emoção”, o capital se 

multiplicou por 120 vezes em dólar. 
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Numa janela de 10 anos, só em 3% delas, o Ibovespa perdeu para a inflação, aponta o gestor. E após eventos importantes 

como o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello ou a eleição de Lula, a arrancada das ações proporcionou 

saltos de 30 e 19 vezes, respectivamente, em relação ao valor inicial. “Quanto mais longo o horizonte do investimento, 

mais o risco cai”, aponta Chermont. 

 

Apesar de ter sido mais difícil para os gestores de ações superar os juros referenciais de 

mercado a partir de 2014, o gestor acha que o impeachment da presidente Dilma Rousseff 

foi só o ponto de partida de um novo ciclo de recuperação dos ativos e da economia.     

 

Após o país sair da sua pior recessão, que levou o PIB a perder 8% entre 2012 e 2016, ele vê elementos concretos para a 

economia tomar uma nova direção: um cenário de juros historicamente baixos, combinado com elevada capacidade ociosa, 

o desemprego em sua maior marca e sem pressões inflacionárias que levem o Banco Central a mudar a rota de 

política monetária. 
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“Isso tudo começa a impactar os 'spreads'. Com custo de capital baixo, depois de anos de lucratividade deprimida, tem uma 

recuperação cíclica porque as companhias não ficam vendo a margem minguar sem fazer nada”, cita Chermont. A sua 

expectativa é que os lucros voltem para os níveis observados entre 2010 e 2012. 

 

A avaliação da casa é que os “valuations” (estimativa de quanto uma empresa vale) não estão fora do lugar, com o múltiplo 

preço/lucro (P/L, que dá uma ideia do prazo de retorno do capital) próximo à média histórica dos últimos dez anos. Para o 

gestor, a última linha das demonstrações financeiras ainda está muito abaixo do potencial. Só para voltar aos padrões de 

2010, o lucro das empresas teria que crescer 73%. 
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Outro aspecto que baliza uma leitura otimista para a renda variável é a baixa alocação em ações brasileiras de toda sorte de 

investidores, da pessoa física ao institucional local ou estrangeiro. 
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AO VIVO 

 

Dólar renova máxima, mas recua e opera a R$ 4,09. 

Ibovespa sobe quase 2% 

Para conter avanço da moeda, Banco Central anunciou leilão de três linhas no 

valor de R$ 3,75 bilhões até quarta-feira 

20/05/2019 —Em Bolsas e índices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMI: reforma da Previdência fortalecerá 

previsibilidade da economia 

Christine Lagarde mencionou o Brasil em Nur Sultan, no Cazaquistão 

20/05/2019 —Em Mercados 
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Secretário diz que texto alternativo da Previdência 

foi ruído de comunicação 

Projeto paralelo seria votado na Comissão Especial e alteraria proposta do 

governo 

20/05/2019 —Em Brasil e Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colômbia espia o Brasil para desenvolver seu ETF de 

renda fixa 

Itaú lançou hoje o primeiro ETF de renda fixa na bolsa brasileira 

20/05/2019 —Em Renda Variável 
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Previsão do PIB na gestão Bolsonaro cai pela 

metade 

No primeiro Boletim Focus do ano, em 7 de janeiro, esperava-se um 

crescimento da economia de 2,53% em 2019, contra apenas 1,24% no 

Boletim divulgado hoje 

20/05/2019 —Em Brasil e Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidade de ETFs híbridos ainda depende de 

maior liquidez, dizem Itaú, Banco Mundial e 

Tesouro 

Durante lançamento do ETF de renda fixa do banco, especialistas avaliam que 

mercado precisa amadurecer para recepcionar produtos que unifiquem 

títulos públicos e papéis de crédito privado 

20/05/2019 —Em Renda Variável 
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