
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 465
17/06/2013

(Texto de Alberto Furuguem com projeções numéricas de Satossi Abe)

CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS

1. RENDA FIXA – Em um cenário de possível taxa de juro em elevação, a renda
fixa pode ser considerada uma boa alternativa para aqueles que preferem um
investimento menos sujeito às oscilações e com chance de algum ganho positivo
(acima da inflação). Os tempos de elevados juros reais, uma característica da
economia brasileira, por mais de quinze anos, parecem ter realmente ficado para a
história. Muitos tiveram a oportunidade de aproveitar, mas os tempos, agora, são
outros, mais parecidos com o que acontece na maioria dos mercados lá fora. É
claro que sempre será necessário avaliar os riscos (qualidade dos emitentes dos
títulos, legislação), pois renda fixa não significa, necessariamente, risco zero.

2. MERCADO DE AÇÕES – Em um cenário de economia “patinando” (não sabemos
de quanto iremos crescer) e excessivas intervenções governamentais (subsídios
ao preço dos derivados do petróleo, que prejudicam os acionistas da PETROBRÁS,
e ao consumo de energia, que afetou o lucro das elétricas e seus acionistas), o
mercado de ações sofre, como tem sofrido, já que, em geral, reflete o desempenho
das empresas. No cenário externo o fator China (menor crescimento) pode afetar e
tem afetado as expectativas com relação ao desempenho de empresas como as de
mineração (caso da Vale do Rio Doce) e as ligadas à atividade agropecuária. Não
é de surpreender, portanto, que o mercado de ações brasileiro venha apresentando
desempenho fraco, na comparação com outros investimentos. Se é verdade que o
mercado de ações costuma antecipar a lucratividade das empresas, vale a pergunta:
vamos crescer de quanto este ano? O mercado de ações está sugerindo que as
revisões sobre o crescimento poderão seguir sendo feitas para baixo, como foram
em 2012.

3. IMÓVEIS – Esse mercado tem sido sustentado pela facilidade de financiamento
oferecido pelo sistema bancário a juros e prazos condizentes. O limite será dado
pela capacidade de endividamento das famílias, que parece aproximar-se do teto,
nas atuais condições da economia (baixo crescimento do PIB e, portanto, da renda).
Os preços tendem, no momento, para a estabilidade, mais do que para o crescimento
(que foi muito forte nos últimos anos). Em muitos segmentos do mercado já ocorrem
queda dos preços reais (ou seja, estabilidade dos preços nominais, em um cenário
de inflação em elevação).



4. MOEDA ESTRANGEIRA – Aqueles que leram nossos comentários anteriores,
sobre o cenário para a cotação da moeda estrangeira, não devem ter sido
surpreendidos pela alta do dólar. O aumento do déficit nas contas externas e a
deterioração da imagem internacional da economia brasileira eram (e são) as
principais variáveis a sinalizar que o preço da moeda estrangeira poderia (e
ainda poderá) sofrer ajuste. A sinalização, lá fora, de que a política monetária
americana, poderia mudar (para menos expansiva), ajudou a alimentar a alta do
dólar. Também lembrávamos que o Governo poderia encontrar dificuldade para
conter a alta do dólar como, de fato, está acontecendo. Só não sabemos qual
será o novo “preço de equilíbrio” da moeda estrangeira. Isso o mercado é que
irá determinar. A resultante positiva da alta do dólar é a melhoria da competitividade
internacional da indústria brasileira, com possíveis impactos favoráveis sobre o
crescimento do PIB, e a resultante negativa será (e já está sendo) o impacto
inflacionário (o vinho e o bacalhau serão mais caros neste Natal).

5. METAIS PRECIOSOS – Uma avaliação do mercado dos metais, como opção
para investimento, é assunto para especialistas. Não é o meu caso. Mas se
alguém me perguntar por que a cotação do ouro tem caído, em um cenário
ainda de grande incerteza, minha resposta tenderia a ser a mais singela: “tudo
que sobe, sobe muito, um dia cai”. De fato, o preço do ouro subiu muito, por
vários anos, refletindo o clima de incerteza sobre os rumos da economia mundial.
De algum tempo para cá, em um cenário menos tenso, muitos investidores realizam
lucros, passando para outros ativos, e o preço do ouro cai.



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 2130,0 2180,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10860,0 11050

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4720,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2320,0 2430

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

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 1,5 2,5

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 7,0 3,5

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,3 3,3

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 6,0 6,0

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

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

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

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 1,9 2,5

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 252,0 273,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 244,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 8,0 11,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -71,0 -73,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,0 -3,0

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

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 382,0 385,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -75,0 -78,0

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 2,20 2,25

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 5,8 2,3

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

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 2900,0 3080,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 61,4 61,0

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 5,0 5,2

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

2012Ítens 2009 2010 2011


