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CENÁRIO PARA INVESTIMENTOS EM 2013

RENDA FIXA – FIM DE UMA ERA – Depois de um longo período em que as aplicações
em renda fixa, no mercado financeiro brasileiro, representaram uma fórmula praticamente
certa para “elevados rendimentos reais com baixos riscos”, tudo indica que tal ciclo tenha
se esgotado.

Juros relativamente baixos (para os poupadores) e inflação relativamente elevada podem,
virtualmente, “comer” os ganhos reais das aplicações usuais em renda fixa. Algum ganho
real nesse mercado ainda será possível, embora bem mais modestos do que no passado.
Para isso será necessário a orientação de instituições e profissionais experientes e a
disposição de assumir algum risco. Os fundos imobiliários, por exemplo, apresentaram,
em geral, bons ganhos em 2012. Mas quem garante que será assim em 2013? Além
disso, cada caso será um caso. Dependerá da qualidade do projeto.

 Para quem prefere não correr risco, uma opção seria os investimentos atrelados a algum
índice de inflação. O ganho real poderá ser pequeno, mas certo.

A regra, simples, de que “o rendimento é proporcional ao risco” nunca deve ser esquecida.
Em tempos de escassez de ganhos reais nos investimentos em renda fixa, o investidor
poderá ficar tentado com as “oportunidades” de rendimentos muito acima da média,
eventualmente oferecidos no mercado. O risco poderá ser a perda de todo o capital.

FUNDOS MULTIMERCADOS – Poderá ser uma opção para quem possa contar com a
ajuda de equipes e instituições competentes e confiáveis. Como saber onde encontrar
essas instituições? Não se trata de opção para investidores mais simples, poucos dispostos
a enfrentar as oscilações de mercado.

MERCADO DE AÇÕES – Para quem acredita que a economia brasileira poderá crescer
mais de 3% em 2013, como parece ser o caso da maioria dos analistas neste início de
ano, o mercado acionário poderá representar uma opção. Se a economia estiver crescendo
em ritmo mais elevado, espera-se, também, que os lucros das empresas, na média,
reflitam essa situação. Como o mercado andou em geral fraco, em 2012, seria razoável
esperar alguma recuperação em 2013. Com uma política econômica intervencionista e
casuística, os riscos, a nível setorial, poderão ser elevados. Que o digam os acionistas do
setor elétrico, nos últimos tempos.



MERCADO IMOBILIÁRIO – Os grandes ganhos dos últimos anos não estão mais à
mão. Agora, será necessária avaliação mais profunda para não se “comprar caro” e
na hora errada, ou no projeto errado. Os preços dos imóveis em alguns segmentos do
mercado brasileiro, encontram-se em níveis “não sustentáveis” e “caros” na comparação
internacional. O setor continuará, entretanto, a receber injeção de recursos, via crédito,
o que poderá contribuir para mantê-lo ativo.

MOEDA ESTRANGEIRA – É difícil saber como evoluirá a cotação do dólar em 2013. O
Governo já sinalizou que não deixará sua cotação cair abaixo de certo nível, hoje, em
torno de R$ 2,00/dólar. Qual será o teto, entretanto, é mais difícil saber. Depende da
evolução das conjunturas, interna e internacional. Além disso, é mais difícil fixar tetos
para o preço da moeda estrangeira, como temos lembrado aqui.



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 2090,0 2150,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4385,0 4700,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2430,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 -1,5 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,4
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,7 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,7 5,3
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,3 2,1
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 16,5 17,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 239,0 264,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -55,0 -64,0
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 59,0 62,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 382,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -102,0 -100,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,08 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 11,2 3,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,7 2,6
      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 2730,0 2915,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 62,0 62,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 34,5 33,3 33,5 35,3 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,9 4,8
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 9,0 5,5 4,2 3,7 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 
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