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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS EM 2012 – BOM PARA BOLSA?

BOLSA - Em geral, os analistas de investimentos, especializados em bolsa de valores,
quando indagados sobre as perspectivas para o futuro, acenam com alguma “valorização”.
As diferenças entre os analistas ficam por conta de projeções “mais otimistas” ou “não
tão” otimistas.

Não somos analista especializado em bolsa, apenas macro-economista.

Considerando que 2011 não foi bom, em geral, para os investimentos em ações (não
somente no Brasil, mas em todo o Mundo), por conta das incertezas globais causadas
principalmente pelos problemas na Zona do Euro, ocorre-nos perguntar neste início de
ano: será que 2012 será diferente?

A questão-chave para se tentar responder àquela pergunta parece ser a ocorrência, ou
não, de uma “reversão das expectativas” sobre os rumos da crise na Zona do Euro.

Sobre isso, cabe lembrar aos nossos leitores que sempre acreditamos mais no cenário
da “consolidação” da Zona do Euro, do que da “implosão”. Em 2010, os fatos nos deram
razão. Muitas foram as turbulências, mas passos à frente foram dados, na questão do
Euro.

A partir do momento em que o mercado passar a acreditar ser “praticamente certo” algum
tipo de “solução consistente e convincente” para os problemas da Zona do Euro, as
expectativas globais para os rumos da economia mundial tenderão a sofrer, também, uma
“reversão”. A partir desse momento, as projeções para o crescimento da economia mundial
passarão a ser revistas “para cima” e não mais “para baixo”, como foi ao longo de 2011.

Não nos parece pequena a chance de que isso possa ocorrer, em algum momento, ao
longo de 2012.

Em outras palavras, não nos parece pequena a chance de que os investimentos em bolsa
possam ser, em 2012, em geral, de ganhos, em contraste com o ocorrido em 2011.

RENDA FIXA - Para aqueles que preferem os investimentos em renda fixa, o cenário para
2012, deverá continuar sendo bastante atraente, no caso do Brasil.



Os juros reais serão ainda relativamente elevados (se comparados a outros mercados
financeiros) e os riscos baixos (em face da solidez do nosso sistema financeiro e da
nossa situação fiscal). Com a economia brasileira crescendo em ritmo parecido com o
de 2011, ou um pouco melhor e a inflação sob controle, o mercado de renda fixa, no
Brasil, tem tudo para continuar a ser uma espécie de “oásis” no cenário internacional
dos investimentos.

 IMÓVEIS - Já os investimentos imobiliários precisarão ser analisados com maior
cuidado. A fase da valorização acelerada já é coisa do passado na maioria dos segmentos
desse mercado. Os ganhos elevados ainda poderão ocorrer em “locais” ou “projetos”
específicos, mas não como regra geral, como foi nos últimos anos. Uma boa
disponibilidade de financiamentos deverá continuar a representar um fator decisivo de
sustentação do mercado imobiliário, juntamente com o crescimento da renda e do
emprego.

CÂMBIO - Os investimentos ligados ao comportamento da taxa de câmbio merecem
ser avaliados e reavaliados em tempo real. A depender da evolução do cenário da
economia global, a balança comercial brasileira poderá sofrer perdas importantes ao
longo de 2012, impactando o mercado cambial. A cotação do real poderá sofrer novas
correções (desvalorizações) de patamar. O monitoramento da taxa de câmbio, pelo
Banco Central, em uma “banda” não declarada (como feito em 2011), deverá ter
continuidade em 2012. Essa banda poderá mover-se em face dos objetivos da política
econômica (controle da inflação, prevenir eventuais valorizações exageradas do real
que possam prejudicar a atividade industrial).

OURO - Os investimentos em metais e commodities em geral estarão sujeitos, como de
costume, à evolução do cenário global, que ainda estará sujeito a fortes turbulências,
até que se defina, de forma mais convincente, as soluções para os problemas do Euro.
O preço do ouro subiu fortemente nos últimos dez anos, principalmente após a crise
financeira internacional de 2008/9. Mas e se o cenário global começar a melhorar de
forma  consistente?



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10645,0 10930,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3770 3960,0 4390,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2100,0 2250,0 2360,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,5 3,4 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,1 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 226,2 247,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 29,8 20,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,4 -53,0 -66,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 63,0 52,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 2,5
      Governo Federal ... 0,9 3,4 1,3 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 1,3 ... ...
      Empresas Estatais ... -0,1 0,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 883,7 875,0 870,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 38,5 38,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1530,0 1660,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 4,2

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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