
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(albertofuruguem@gmail.com)

NÚMERO 399
13/03/2012

CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS – RENDA FIXA AINDA...

1- RENDA FIXA - Apesar da aceleração no corte da taxa básica de juro pelo BC, na
reunião do COPOM da semana passada, quando a taxa SELIC foi reduzida de 10,50 %
para 9,75 %, não há dúvida de que os investimentos em renda fixa, no Brasil, permanecerão
como excelente opção para aqueles que buscam bom nível de ganhos reais com baixo
risco.

Juros reais no patamar de 4 a 5% a.a., oferecidos por ativos de baixo risco (emitidos pelo
Tesouro Nacional, bancos e empresas brasileiras) não são encontrados nos países
desenvolvidos e na maioria dos países emergentes.

2. CÂMBIO - A ampla oferta de dinheiro, a juro muito baixo, promovida pelos dois principais
bancos centrais (o Fed americano e o Banco Central Europeu) acaba transbordando
para dentro das economias emergentes “bem vistas” pelos investidores internacionais,
causando o que a Presidente Dilma chamou de “tsunami monetário”.

É por isso que a política cambial brasileira, chamada de “câmbio flutuante” ou “flexível”
acabou, na prática, caminhando para um sistema de “banda cambial” (não explicitada
nem assim denominada). Desde o ano anterior, essa banda parece estar estabelecida
entre o “piso” de R$ 1,70 e o “teto” de R$ 1,90, para o dólar.

Quando a cotação do dólar aproxima-se, em queda, do “piso”, as autoridades (BC e
Ministério da Fazenda) tomam medidas para que o real não siga valorizando-se. Quando
se aproxima de R$ 1,90 surge o receio dos efeitos inflacionários, gerando algum tipo de
reação das autoridades. Como a “banda” não é declarada, a mesma pode ser considerada
“móvel”. A banda superior poderá ser dilatada, quando a inflação estiver em situação
confortável (em relação à meta) e a banda inferior poderá ser elevada para desafogar
setores industriais que vem sofrendo competição nos mercados interno e externo.

Para investidores atrelados à moeda estrangeira, uma observação sobre o movimento da
cotação do dólar no espaço da “banda cambial virtual” pode ser de utilidade prática.

3. AÇÕES - O mercado de renda variável (ações) poderá mostrar-se favorável para 2012
como um todo, na medida em que se espera um crescimento maior do PIB (em comparação
a 2011) e que a taxa de juro siga em queda. O crescimento do PIB deverá continuar a



refletir, principalmente, a expansão do consumo, como tem sido no passado. Aumento
real do salário mínimo, queda do desemprego e expansão do crédito são os principais
fatores explicativos do aumento do consumo.

Os investimentos em infra-estrutura também deverão ganhar impulso, com a aproximação
de eventos esportivos como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), bem
como da execução de programas de privatização (aeroportos, estradas...).

É claro que a evolução da economia mundial será, sempre, um condicionante básico
do cenário para os investimentos em renda variável. Neste sentido, até onde se pode
perceber, neste momento, parece bem razoável apostar em um cenário de “quase
normalidade” para 2012. A economia americana segue em recuperação, a Zona do
Euro segue “administrando” seus problemas (Grécia, por exemplo) e a maior economia
emergente, a chinesa, seguirá crescendo em ritmo acelerado (embora menor). A
desaceleração da economia chinesa, aliás, tem sido anunciada, mas não confirmada,
nos últimos anos. Em 2011, seu PIB cresceu 9,2%, acima das expectativas (falava-se
em crescimento de 8 %). Para 2012, projeta-se, no momento, um crescimento de 7,5
%.

Pode ser suficiente para manter a demanda de alimentos e matérias primas relativamente
aquecida.

4. MERCADO IMOBILIÁRIO – Os preços dos imóveis, depois de altas substanciais
nos últimos anos, tendem a estabilizar-se de uma forma geral. A expansão do crédito
imobiliário, que ainda dispõe de amplo espaço no mercado brasileiro, também deverá
representar um fator importante a impulsionar a construção e os preços em áreas
menos atingidas pelo movimento anterior. Queda dos juros, crescimento real dos
rendimentos, e aumento do emprego também serão fatores a impulsionar os investimentos
imobiliários. Avaliações criteriosas, pelos investidores, ainda poderão permitir identificar
boas oportunidades de aplicação de capital.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4440,0 4850,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2600,0 2780,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 3,3 4,1

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 3,0 4,0

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 4,0 4,2

    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 3,8 4,3

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,2 5,3

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,7 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,00 9,00

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,5 4,0

12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0 278,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 53,0 56,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3

      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...

      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...

      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...

25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0

26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,3 35,5

27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1605,0 1740,0

28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3

30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 4,0

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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