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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS

1. RENDA FIXA - Nos últimos anos, sempre que nos propúnhamos a comentar o
“cenário para investimentos”, havia uma característica que se repetia: “renda fixa”
no Brasil era, invariavelmente, indicada como alternativa de investimento com elevado
ganho real e baixo risco. Isso, agora, já ficou para a história. Não podemos mais
afirmar que as aplicações em ativos de renda fixa, no mercado financeiro brasileiro,
oferecem ganhos reais e, muito menos, ganhos reais elevados. Como a inflação
está elevada e incerta e os juros se encontram em patamares historicamente baixos
(para padrões brasileiros) não podemos mais ter certeza de que os ganhos serão
reais (maiores que a inflação). Se forem reais, não serão mais tão elevados (na
comparação internacional), como eram no passado. Mesmo com o último aumento
(de 7,25 % para 7,5 %) na taxa básica de juro, promovido pelo Banco Central, não
é possível garantir que o investimento em renda fixa seja uma boa opção para
aqueles que preferem não correr riscos. Haverá sempre algum risco de que a
remuneração real do investimento acabe sendo negativa, já que a inflação poderá
se acelerar além do esperado.

2. RENDA VARIÁVEL (AÇÕES) – Os investimentos em bolsa, no Brasil, tem-se
caracterizado, este ano, como de baixo desempenho (na comparação internacional).
Se é verdade que os preços das ações, como regra, costumam antecipar as
tendências gerais da economia, seria de se concluir que temos, no momento, mais
“nuvens cinzentas” do que “céu de brigadeiro” no horizonte. Isso tem lógica, quando
se verifica que a economia evolui lentamente (e de forma incerta) e a inflação está
subindo de patamar e se espalhando. Significa, de forma geral, que a rentabilidade
das empresas tende a não ser dos mais favoráveis, com natural reflexo nos preços
das ações. As alternativas de aplicações no mercado de ações precisam, portanto,
mais do que nunca, ser avaliadas com muito cuidado. É claro que depois de quedas
acentuadas existem algumas ações que parecem “estar baratas” e que podemos
aproveitar para fazer investimentos conscientes pensando, eventualmente, no médio
e longo prazo.

3. MOEDA ESTRANGEIRA – Que o real continua muito valorizado, apesar do
comportamento (monitorado) da taxa de câmbio, em 2012, parece fora de dúvida.
Que o déficit em conta corrente (nas transações com o exterior) continua elevado e
crescente também não há dúvida. Que a credibilidade internacional da economia
brasileira está em baixa, em face das intervenções, quase sempre truculentas,



promovidas pelo Governo Dilma Rousseff, também não há dúvida. Que existe a
possibilidade de uma desaceleração mais acentuada no ritmo de crescimento
da economia chinesa (a locomotiva da economia mundial) também parece cada
vez mais evidente. Por tudo isso, é de se imaginar que alguma correção estrutural
na taxa de câmbio brasileira poderá tornar-se inevitável, em algum momento, no
futuro. O problema é saber: quando, quanto? Parece razoável, de qualquer
forma, admitir que ativos em moeda estrangeira poderão oferecer ganhos reais
expressivos, em algum momento, no futuro. Por outro lado, passivos em moeda
estrangeira (que não cobertos por operações de hedge) poderão gerar grandes
perdas.

4. MERCADO IMOBILIÁRIO – Parece claro que os preços dos imóveis no
Brasil atingiram níveis insustentáveis (em algumas cidades, em alguns bairros
das grandes cidades). O preço de um apartamento nos bairros do Leblon, ou
Ipanema, no Rio, ou do Itaim, na capital paulista, medido em dólares, nos parece
claramente muito acima do que poderíamos chamar de “preço de equilíbrio”
sustentável a médio e longo prazos. O inverso, poderíamos dizer dos preços dos
imóveis na Flórida, Estados Unidos, onde os brasileiros tem sido investidores
dos mais relevantes. Quem vende um simples apartamento de dois ou três quartos
na Zona Sul do Rio, pode comprar uma boa casa, em um bom condomínio, em
Miami, ou em Orlando, e ainda ficar com algum dinheiro no bolso. Algo está
errado! O Brasil está muito caro (ainda!) e os Estados Unidos estão barato
(ainda!). Um dia o mercado tratará de corrigir esses desequilíbrios temporários.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2150,0 2230,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11300

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4730,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2380,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,0 3,5

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 3,0 3,5

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,4 3,8

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,0 3,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,8

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,0 5,2

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,4

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 8,25 8,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 1,8 2,4

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 260,0 280,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 248,0 266,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 12,0 14,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -67,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7 -2,8

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 65,0 65,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 390,0 395,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -90,0 -90,0

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

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1.74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,7 2,7

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

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

Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2830,0 3050,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,5

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 4,8 4,8

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0

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

2012Ítens 2009 2010 2011


