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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS EM 2011

Não há dúvida de que em 2011 as aplicações em renda fixa continuarão a representar
excelente opção para os investidores, que buscam boa rentabilidade com baixo risco.

Na primeira reunião do COPOM, deste ano, o juro básico do Banco Central do Brasil
passou a 11,25% a.a. o que significa, em princípio, um juro real acima de 5%a.a., algo
raro, se é que existe em outros mercados financeiros. Tudo indica, por outro lado, que o
processo de ajuste (aperto) na política monetária terá prosseguimento nas próximas
reuniões do COPOM, assegurando uma taxa de juro real elevada ao longo deste ano.

Essa atratividade dos investimentos em renda fixa, no mercado financeiro brasileiro,
explica, em boa medida, a valorização do real, impulsionada pela entrada de recursos
externos.

Desde a crise financeira internacional (que atingiu seu ápice em setembro de 2008), os
juros em vigor nos principais mercados financeiros do primeiro mundo têm sido muito
baixos ou negativos, e a solidez do sistema bancário, com freqüência, colocado em
dúvida. Assim, pelo menos temporariamente, a busca pela qualidade (flight to quality)
parece estar ocorrendo no sentido contrário do tradicional, pois alguns mercados
emergentes (como é o caso do brasileiro), além de proporcionar maiores rendimentos,
parecem mais seguros aos olhos dos investidores. Isso, naturalmente, trás como
conseqüência a tendência para valorização da moeda nacional. Assim, deixado ao sabor
do mercado, a tendência natural poderia ser o da valorização adicional do real, apesar do
crescente déficit em conta corrente. Mas o Governo tem dado sinais de que não pretende
ficar passivo na área cambial e novas medidas poderão ser adotadas para conter a
valorização do real. Assim, as operações com moeda estrangeira deverão estar sujeitas,
tanto ao comportamento da conjuntura internacional quanto das eventuais medidas adotadas
pelo Governo. A evolução da economia norte-americana, em especial, poderá afetar
decisivamente o movimento dos fluxos financeiros internacionais. A expectativa para a
reunião do FOMC (COPOM do Fed) desta semana ainda é de manutenção da taxa de juro
entre zero e 0,25 %, mas em algum momento esse cenário deverá começar a mudar.

Os investimentos nas bolsas deverão demandar especial cuidado em 2011. Apesar de a
tendência geral ser de valorização (reflexo do crescimento do PIB), há que considerar a
concorrência da renda fixa e as incertezas ainda reinantes no cenário da economia
mundial. Na economia brasileira, será necessário prestar atenção nos movimentos que



serão dados pelo Governo Dilma Roussef, tanto em face das necessidades conjunturais,
quanto do próprio estilo da nova chefia do Executivo. A fase de expansão geral dos
gastos públicos (característica do período Lula) ao que tudo indica, já ficou para a
história. A etapa agora é de exercício de critérios de prioridade e expansão mais
moderada dos gastos públicos em geral.  A bolsa de valores terá, necessariamente,
que refletir essa nova realidade da economia brasileira.
No mercado imobiliário, depois de um período de grande valorização, parece estar
havendo acomodação. Não há dúvida, de qualquer modo, de que a expansão do crédito
continuará a representar um fator importante para alimentação desse mercado. A
elevação da taxa de juro deverá funcionar, por outro lado, como elemento moderador
do processo de expansão do mercado imobiliário. Um crescimento mais lento da renda
(menor crescimento do PIB) também deverá afetar o comportamento do mercado
imobiliário. Enfim, as operações de compra e venda de imóveis deverão contar, em
2011, com um ambiente mais tranqüilo do que em 2010 (quando o rápido crescimento
da renda e do crédito fez os preços dispararem).

Em tempos de grandes incertezas, os investimentos em metais preciosos foram
compensadores, nos últimos tempos. A pergunta é: e o futuro? Admitindo-se que o
cenário mais provável da economia mundial seja o da normalização pós-crise, apostar
em continuidade na valorização do ouro, por exemplo, poderá se mostrar uma opção
de elevado risco.

Em suma, para os investidores que não gostam de fortes emoções, o ano de 2011
pode ser ou continuar a ser, “de ouro”, nas aplicações de renda fixa. Tudo o mais
poderá estar sujeito a chuvas e trovoadas, literalmente...



Brasil - Indicadores Selecionados
2010 2011

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 1970,0 2020,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10053 10309 10477
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3550 3870
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 1968 2150
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,7 4,5
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,7 3,5
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,8 5,2
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,6 5,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 5,7
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,8
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,3
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,6
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 19,5 20,0 20,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 245,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 235,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 10,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,9
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 42,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 300,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -55,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,80
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,5 2,4
      Governo Federal ... 0,9 3,4 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 ... ...
      Empresas Estatais ... -0,1 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 805,0 828,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 41,0 40,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1455,0 1540,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0

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