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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS

Com a taxa básica de juro (SELIC) em seu menor nível histórico e a inflação ainda
relativamente elevada (no patamar de 5 % a. a.), os juros reais no Brasil ainda estão entre
os mais elevados do Mundo. Não há dúvida, entretanto, de que os “tempos de ouro” das
aplicações em renda fixa no mercado financeiro brasileiro, estão a caminho da nossa
história econômica.

O problema que fica é: mas o que fazer agora?

O investidor mais sofisticado e com alguma disposição para assumir maiores riscos
poderá colocar maior parcela de dinheiro no mercado de ações, reconhecendo que
algumas delas estão com preços convidativos. Em alguns casos, os potenciais retornos
em dividendos, já podem ser considerados uma boa alternativa.

O investidor que prefere não correr riscos na renda variável poderá contentar-se em
ganhar menos, mas ainda obter juros reais positivos. Neste sentido o mercado financeiro
brasileiro ainda pode ser considerado atraente, na comparação internacional. Nos
mercados do primeiro mundo os juros estão ainda menores, ou negativos (como na
Alemanha, por exemplo).

Se o cenário da economia mundial é de desaceleração, “guardar dinheiro” em ativos de
baixo risco (disponível no mercado financeiro brasileiro) já pode ser considerado
interessante, enquanto se espera por dias melhores.

Os investimentos em imóveis, que deu grandes alegrias nos últimos anos, no Brasil, em
geral, estão passando por uma fase de ajuste. Em alguns segmentos desse mercado, o
investidor já corre risco de perder dinheiro. É claro que o investidor mais cuidadoso,
ainda pode encontrar oportunidades para ganhos, no médio e longo prazo, desde que
escolha, com critério, o alvo para seu investimento.

As aplicações ligadas à taxa de câmbio estarão, como sempre, sujeitas às oscilações da
conjuntura econômica internacional, além dos movimentos promovidos pelas autoridades
monetárias e fiscais.



Em princípio, o Governo gosta de uma moeda nacional menos valorizada. Mas isso vai
até o ponto em que não começa a produzir pressões inflacionárias capazes de colocar
em risco a estabilidade dos preços. Na prática, vamos continuar a conviver com uma
“banda cambial móvel” não explícita.

Especula-se sobre um possível pacote de medidas econômicas, no próximo mês de
agosto, visando estimular os investimentos em geral e os investimentos na infra-estrutura
em especial.

A pergunta que fica é: até que ponto essas novas possíveis medidas de incentivo, além
das já colocadas em prática (nas áreas monetária e fiscal) serão capazes de fazer a
atividade econômica brasileira, ganhar impulso, depois de um primeiro semestre
frustrante?

Parece não haver mais tempo para se garantir um crescimento do PIB, em 2012,
maior que os 2,7 % ao ano passado, mas para 2013 o cenário poderá ser melhor,
principalmente se o panorama da economia mundial estiver menos cinzento.



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 2100,0 2160,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10797,0 11013,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4300,0 4750,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2380,0 2400,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,8 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,5 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -1,0 3,9
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,5 4,2
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,0 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 6,3 5,3
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 7,50 7,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 3,5 2,2
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 18,5 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,0 278,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 250,0 263,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,0 15,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -63,0 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,6 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 55,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 380,0 385,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -98,0 -95,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,20 2,20
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 17,6 0,0
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 1,9 1,8
      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) 490,9 773,2 883,7 852,0 750,0 785,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,0 34,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1580,0 1660,0
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 4,9 4,9
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,0 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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