
 

CARTA DO GESTOR 

 

A despeito do surgimento de instabilidades vindas do Oriente Médio, 

especialmente em países dotados de regimes ditatoriais mais extremos, o 

mês de fevereiro ainda foi um período positivo para o mercado financeiro 

global, de forma geral.  

 

A maior parte das bolsas de valores teve performance positiva (ganho de 3,2% no índice americano 
S&P, alta de 2,8% no inglês FTSE cotados em moeda local), com efeitos sobre a bolsa brasileira. O 
índice Ibovespa, contudo, continuou repercutindo de maneira mais “tímida” os movimentos externos 
positivos, e terminou o mês com valorização de apenas 1,2% quando cotado em Reais. A principal 
explicação para o comportamento do mercado de renda variável local ainda parece estar associada à 
incerteza quanto às políticas fiscal e monetária em 2011, percebida em especial por investidores 
estrangeiros, apesar do ritmo corrente por ora confortável da economia doméstica.  

 

No segmento de renda fixa doméstico, a dualidade entre expectativas de inflação em contínuo 
processo de elevação por um lado e receio de gradual desaceleração da atividade econômica como 
resultado das medidas “macroprudenciais” do Banco Central, por outro lado, transfigurou-se em 
volatilidade no mercado de juros prefixados. A despeito das oscilações ao longo do mês, os juros 
futuros dos contratos de mais longo prazo terminaram o período em níveis muito próximos daqueles 
do fim de janeiro. E o Copom (Comitê de Política Monetária), em seu último encontro, manteve o ritmo 
de aumento de juro básico de 0,5 p.p. – conforme amplamente previsto – ratificando a abordagem 
“gradualista” de combate às pressões inflacionárias que deve caracterizar o processo em curso de 
aperto das condições monetárias. 
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No âmbito da economia doméstica, enquanto índices de inflação ao consumidor ratificaram níveis 
correntes pressionados (por cotações de commodities e influências sazonais), alguns indicadores de 
atividade – notadamente indústria e crédito – trouxeram leituras fracas, reforçando a possibilidade de 
moderação do ritmo da atividade nos próximos trimestres. Nosso cenário base ainda contempla 
elevação total da Selic de 150 pontos base em 2011 (embora admitamos risco não desprezível de ciclo 
de magnitude um pouco maior), conjugada às “medidas macroprudenciais” (aquelas já adotadas em 
dezembro de 2010 e eventuais adicionais que podem ser acionadas) com potencial restritivo sobre o 
canal da concessão do crédito, em particular. Se por um lado, as pressões de inflação – notadamente 
preços internacionais de commodities – não serão desprezíveis em 2011, há por outro razões para 
acreditar que já não teremos expansão da demanda doméstica tão vigorosa nos próximos trimestres, 
em comparação àquela observada em 2010. 

 

O IBGE publicou recentemente as Contas Nacionais referentes ao 4º trimestre de 2010. O resultado do 
PIB no período, em comparação ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) mostrou 
crescimento de 0,7%, abaixo do 0,8% projetado pelo consenso de mercado. Ao comparar-se o 
número com as projeções de analistas dois a três meses antes da publicação, nota-se que a 
“decepção” com o ritmo foi mais significativa: no final de 2010, falava-se em crescimento entre 1,2% 
a 1,5%, que foi sendo gradualmente revisado para baixo à medida que foram conhecidos números 
correntes mais decepcionantes na economia - em especial, a indústria. O forte resultado do ano de 
2010 (7,5%, maior taxa anual de expansão do PIB desde 1986) concentrou-se particularmente no 
primeiro semestre do ano, e foi ainda bastante explicada pela performance fraca do PIB registrada em 
2009 (-0,6%).  

 

O 4º trimestre de 2010 marcou o segundo trimestre consecutivo de crescimento marginal (em relação 
ao trimestre imediatamente anterior) abaixo do potencial da economia brasileira (a variação do 3º 
trimestre 2010 foi revisada de 0,5% para 0,4%). Pela ótica da demanda, o movimento é bastante 
explicado pela contribuição negativa da demanda externa, resultado de crescimento das importações 
muito superior àquele das exportações. Em relação ao 3º trimestre de 2010, houve menor contribuição 
da demanda doméstica (efeito do crescimento baixo dos investimentos, apesar da aceleração do 
gasto das famílias) e contribuição maior (ou "menos negativa") da demanda externa. A forte 
desaceleração da expansão dos investimentos deve ser fenômeno temporário: a expectativa geral de 
mercado é de formação bruta de capital fixo (FBKF) com crescimento confortável em 2011. 

 

Em termos de crescimento anual (todo o ano de 2010 em relação a todo o ano de 2009), os grandes 
destaques ficaram nas importações (36,2%) e no ritmo do investimento (21,9%). Em termos de 
contribuição para os 7,5% de crescimento registrado, o destaque veio da demanda doméstica – 
investimentos (+ 4,0 p.p.) e consumo das famílias (+ 4,3 p.p.). Como resultado de um crescimento dos 
investimentos acima do ritmo real do PIB, a proporção FBKF/PIB recuperou-se em 2010 e aproximou-
se da máxima pré-crise (19,1% no 4º trimestre de 2008), encerrando  em 18,4% do PIB ante 16,9% no 
final de 2009. E a proporção deve continuar na ascendente em 2011. 

 

 



 

 

 

 

 

As perspectivas de crescimento para 2011 são boas, mas de taxas bem mais modestas (no acumulado 
de quatro trimestres) em comparação àquelas registradas no ano passado. O processo de aperto 
monetário conduzido pelo Banco Central (via juro básico ou instrumentos alternativos) e, em paralelo, 
a tentativa do governo central de praticar uma política fiscal menos expansionista em 2011 terão, 
inevitavelmente, efeito restritivo sobre a dinâmica da demanda local. Mantemos, assim, nossa 
percepção de PIB crescendo entre 4,5% e 4,3% em 2011. 

 

Fevereiro foi um mês de forte aversão ao risco decorrente do agravamento da instabilidade no Norte 
da África e no Oriente Médio, o que resultou em um aumento significativo do preço do petróleo no 
cenário internacional. No cenário doméstico, o aumento do petróleo se refletiu em um bom 
desempenho das ações de empresas do setor. Por outro lado, as ações das companhias aéreas e 
setores que tem esta commodity como parte do custo de produção foram os destaques negativos da 
bolsa brasileira, que teve seus principais índices se valorizando 1,2% (Ibovespa) e 2,0% (IBX-100). 
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