
Outubro de 2019. 

 

Novo Brasil Após a Previdência. 

 

Ajustes em um portfólio de investimento sempre devem ser feitos, sem 

fugir do proposito real (se a alteração for substancial a cada ajuste, tem alguma 

coisa errada). Na verdade, os AJUSTES são feitos para se manter no propósito. 

1 – Qual o tempo para uma ideia se maturar fazendo o necessário para 

alcançar o objetivo do portfólio? 

Qual o tempo de fazer os ajustes, sem prejudicar o ideal traçado no início? 

Ou, qual o tempo para ainda manter o racional inicial das operações? 

 

2 – Ter a visão correta da realidade no momento atual é o princípio básico para 

fazer os ajustes certos. E, se não souber como ficar diante da realidade concreta, 

como poderá agir? Sabemos que o mercado só existe devido a dois antagonistas: 

compradores x vendedores. Sem um, o outro não existe. Então, acredito que, em 

tudo, principalmente no mercado financeiro, tem que ter um pouco de fé.  

Diante disso, estar preparado para a ordem natural é aceitar os cenários 

propostos no mercado e fazer os ajustes necessários no portfólio de 

investimento questionado no quesito um. 

 

3 – Os ajustes econômicos da política no Brasil eram feitos por meio da 

Política Monetária (P.M.), da Política Fiscal (P.F.), Cambial, Taxa de Juros e de 

Gastos. A relação entre riqueza e o uso do dinheiro pelo povo gerava incapacidade de 

conter gastos públicos, devido às adaptações que o governo fazia. A utilização da 

Política Monetária era a única coisa a se fazer até então.  

No exemplo citado de mudanças na política monetária, quem recebia o 

choque era toda a população. Na prateleira do supermercado os pobres sofriam 

ainda mais. O grande investidor e empresário era quem se adaptava as novas 

regras do Brasil e sua Política Monetária.  



Só que agora existem outras variáveis. Quais são elas? 

 

4 – No antigo Brasil, toda vez que a inflação – IPCA (Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo) subia por meio da quantidade de dinheiro circulando na 

economia (criação de dinheiro por dígitos em contas, gastos públicos com folha, 

com incentivos, concessões e redução de IPI - imposto sobre Produtos 

Industrializados - linha branca, IPI - carros, entre outras), o governo subia a TAXA 

de JUROS SELIC (Principal Taxa de Juros do País) para resolver o problema (da 

inflação) criado por eles mesmos. O aumento da Taxa Selic, faz subir o “prêmio” dos 

Títulos Públicos do Tesouro Direto pago aos investidores conscientes da situação e, 

consequentemente, aumentava a dívida do país. Até então, o Brasil vivia em uma 

economia Keynesiana – que se baseia em uma política de gastos e “totalmente 

controlável”, gerando empobrecimento a nível PIB x Dívida Pública. 

No Brasil antigo, ou em qualquer governo que utilize o método Keynesiano, 

ocorre o mesmo que: “dar com mão direita e retirar com a mão esquerda”. Todas as 

vezes que os preços nas prateleiras dos supermercados subiam, devido má gestão do 

governo, acabava aumentando também a TAXA de JUROS SELIC para conter a 

quantidade do dinheiro. Assim, aumentava o preço do dinheiro para os bancos, para 

as empresas e para nós - afegãos médios.  

Para aumento de IPCA, doses homeopáticas de SELIC.  

Gráfico 1: Taxa Selic e Desvio das Expectativas de Inflação em 

relação à Meta 12 meses à Frente 

 



5 – A maioria dos produtos domésticos no Brasil tem base na moeda 

estrangeira, o DÓLAR. Por mais que compremos produtos de empresas brasileiras, 

estas se utilizam de tecnologia e insumos estrangeiros. Sendo assim, muitos dos seus 

gastos são em DÓLAR.  

Quando os preços nos Estados Unidos (EUA) sobem, logo a inflação de lá 

aumenta e, consequentemente, suas taxas de juros.  Quando alguma negociação 

deles com o mundo não logra êxito, respinga-se aqui no Brasil, sem a necessidade de 

uma má negociação dos nossos governantes para nos prejudicar. 

O que ocorre na casa do Tio Sam também acomete a nossa INFLAÇÃO. 

Assim, afetando-a, nossos governantes no passado repetiam todo o mantra na 

mudança da Política Monetária, pois era isso que sabiam fazer. 

6 – Exportações x Importações. Toda vez que há uma alteração lá nos 

EUA, há uma alteração no Brasil a nível da Política Cambial, principalmente nos 

preços das commodities (matérias primas duráveis, que podem ser estocadas, 

sem perda de qualidade, como: Café, petróleo, soja, entre outros), independe da 

variação do câmbio, seja ela subindo ou descendo. Uma boa política cambial 

transparente às empresas resolveria isso.  

Serviços e bens podem ficar mais caros ou mais baratos. As operações 

das grandes empresas que fazem negócios como: Hedge (seguro de suas operações 

no mercado futuro), troca de câmbio, mercado a termo, compra de serviços e bens, 

mudam também todo o cenário.  

E, novamente, os nossos antigos governos, donos do poder e de decidir a 

Política Monetária, utilizavam via INFLAÇÃO para dirimir os choques externos. 

Seguindo, assim, novamente, a subida do nosso JUROS e da nossa DÍVIDA 

PÚBLICA.  

Toda essa repetição é, para que fixe em vocês, o que o poder de uma má 

gestão governamental afeta em nossas decisões. 

 

 

 

 



Gráfico 2: Variação cambial interanual (%), variação de preços 

de commodities em Reais (%) e Desvio das Expectativas de Inflação 

em relação à Meta 12 Meses à Frente 

 

 

7 – A Taxa de Juros REDUZIA quando o povo não estava tendo condições de 

gastar/comprar por conta dos preços atrelados em câmbio alto, devido a 

quantidade de “REAIS” no mercado e commodities cada vez mais caras; e quem 

tinha, guardava em Poupança e CDB. Os investidores e empresários que não 

reinvestiam em seus próprios negócios, possuíam Títulos do Tesouro que pagavam 

14,25% ao ano, sem risco algum, desacelerando a economia cada vez mais. 

A confiança no Brasil parece ter sido restabelecida aqui e no mundo. Com o 

MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO aquecido, os investimentos em bolsa voltarão 

a crescer, surtindo grande efeito na sociedade. Dados nos mostram cada vez o seu 

crescimento, desde 2016. 

8 – Conclusão: Se o governo, as políticas-econômicas e estabilidade da 

política fiscal continuarem em um bom ritmo, através da redução dos gastos 

públicos, aprovando as reformas que ainda estão por vir, mantendo os acordos 

comerciais, reduzindo as taxas de importação e conservando o câmbio estável, 

o governo não precisará injetar dinheiro na economia, dando apenas condições de 

emprego para a população.  

Sem impactos e choques externos sobre os produtos domésticos, a 

Inflação/IPCA e a Taxa de Juros/SELIC seguirão caindo em patamares ainda 



menores. As empresas terão como contratar mais e, assim, a economia continuará 

bem. 

Os juros da dívida pública, somou R$ 349,2 bilhões nos últimos 12 meses. É o 

menor nível em 5 anos, segundo o relatório do Banco Central. Parte respeitável da 

redução do valor se deve à inclinação da taxa básica de juros. Grande parte dos 

economistas acreditam que a SELIC caia até 3% em 2020. 

Para fixar: Os governos anteriores aumentaram os Gastos Públicos, gerando 

Inflação/IPCA. Quanto mais forte o gasto, maior a subida do IPCA puxando a Taxa de 

Juros/SELIC para patamares mais altos. Dívida Pública crescente, Crédito Privado 

mais caro, preço altos nas gôndolas, aumentando assim, o preço do feijão. 

 

IPCA (Meta da taxa de Inflação Brasil). 

Influências: Taxa de Câmbio, Commodities, Gastos Públicos. 

 

Inflação Brasil Alta – Selic aumenta diminuindo a quantidade de dinheiro para a 

população.  Aumentando a dívida pública. 

Inflação Brasil Baixa – Selic abaixa aumentando a quantidade de dinheiro para a 

população. Diminuindo a dívida pública. 

Por que ocorre isso acima? Segue explicação abaixo. 

 

Política Monetária Abalada, sem confiança/credibilidade. 

 

 Mais Gastos Públicos 

 Inflação/IPC-A aumenta 

 Taxa de Juros/SELIC sobe 

 Taxa de Câmbio sobe 

 Valorização de Commodities 
 
 

 



Gráfico 3: Crescimento do gasto público federal obrigatório acima do 

crescimento do PIB (%, 12 meses) e Desvio das Expectativas de 

Inflação em relação à Meta 12 Meses à Frente 
 

 
 
 

 
 
“Não temos uma certeza absoluta. Mas, quanto menos você sabe, mais você acredita 
nas crenças vigentes da sociedade. Quanto mais você sabe, menos você acredita 
nelas”. 
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