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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS

Renda Fixa – A era de ouro para os investimentos em renda fixa, no mercado financeiro
brasileiro, está, ao que tudo indica, chegando ao fim.

Desde o lançamento do Plano Real de estabilização, o investidor em renda fixa, no mercado
financeiro brasileiro, desfrutou de taxas elevadas (elevadíssimas durante bom tempo) de
juros reais, com baixo risco (diante da solidez do nosso sistema bancário e da situação
fiscal relativamente consistente). Agora, com a SELIC em 7,5%, o juro real, em muitos
casos, pode aproximar-se de zero, ou mesmo ser negativo, se descontada a inflação e os
impostos. Os investidores de maior porte e mais sofisticados ainda poderão obter
rendimentos reais interessantes, com eventual ajuda de gestores profissionais de ativos.

De qualquer forma, para aqueles que preferem a segurança, não se importando muito
com os ganhos reais, os investimentos em renda fixa (depósitos a prazo, poupança,
títulos públicos) ainda podem ser considerados boa alternativa para se “guardar dinheiro”,
não tanto para se “ganhar dinheiro”.

Renda Variável – Para aqueles que acreditam em cenário de melhoria tanto na economia
brasileira, quanto na economia mundial, esta etapa pode ser considerada boa oportunidade
para se comprar ações. Que a economia brasileira irá crescer a um ritmo mais acelerado,
neste segundo semestre e no próximo ano, parece ser consenso entre os analistas. Que
a economia mundial ganhará novo impulso, depois das decisões na Zona do Euro (de 6 e
12 de setembro, já comentadas anteriormente), não é consenso entre os analistas. O
autor deste comentário está entre os que acreditam em dias melhores para economia
mundial, depois daquelas mencionadas decisões que apontam para soluções mais
consistentes para os problemas na Europa.

Como as ações em geral já sofreram os efeitos da desaceleração econômica nacional e
global, muitas delas parecem agora atraentes em termos de preços.

Mercado Imobiliário – Para aqueles que acreditam em melhores dias para a economia,
vale examinar os investimentos imobiliários, lembrando que a fase de “boom” geral já
ficou para trás. É preciso, portanto, analisar, caso a caso, já que seria arriscado apostar
em cenário de melhoria geral. O  mercado continuará a ser sustentado, em boa medida,



pela expansão dos financiamentos bancários, agora com juros mais favorecidos. Se
não se pode contar com novo “boom”, neste momento, pelo menos parece pouco
provável uma “desaceleração geral”.

Moeda estrangeira – Estamos vivendo tempos de “banda cambial” não declarada. A
volatilidade tem sido menor e assim deverá continuar com a manutenção desse tipo de
política cambial. Não se vislumbra, no curto prazo, alteração dessa política para o
câmbio.

Metais preciosos (ouro) - O ouro tem apresentado valorização significativa nos últimos
tempos, fato consistente com o clima de incerteza predominante. Isso não garante,
entretanto, que continuará sendo assim no futuro. Tudo irá depender das expectativas
sobre o futuro da economia mundial. Em cenário de possível equacionamento das
questões cruciais na área do Euro, o ouro poderá deixar de ser o refúgio de muitos
investidores, com o que seu preço poderá cair.



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 4400,0 4820,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2415,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,5 4,0
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,1 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,2 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4 5,3
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 8,0 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,7 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,50 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,6 2,3
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,5 18,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 257,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 261,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 17,0 19,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -58,0 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 383,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -100,0 -96,0
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 2,00 2,05
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 6,0 2,5
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,1 2,1
      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 Bruta (R$ bilhões) 1910,0 2.156,5 2426,1 2653,6 2860,0 3070,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 65,0 64,0
27. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

28. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,8 4,5
29. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 3,5
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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