


Nosso objetivo:

Cooperado, este jornal tem como objetivo gerar conteúdo educativo e informativo sobre

Economia, Finanças e Investimentos. Um dos princípios do cooperativismo é a “educação,

formação e informação”. Então aproveite este material criado exclusivamente para você!

O que você verá aqui:

Na edição de dezembro será visto sobre a União Europeia, como a região mais afetada

diretamente pela guerra na Ucrânia, segue seu aperto monetário e intensifica as retaliações sobre

o preço do petróleo com o intuito de enfraquecer a Rússia.

Ademais, a nação russa continua fazendo novos bombardeios na infraestrutura da empresa de

energia ucraniana que pressiona a região a viver no escuro, além de enfrentar o inverno que se

aproxima do país forçando a população viver na condição vulnerável com temperaturas abaixo de

0 °C sem energia.

Assim como na Europa, os Estados Unidos também enfrentam o aperto monetário, inclusive o

presidente do banco central norte-americano mencionou sobre a possibilidade de novos

aumentos na taxa de juros. Em contrapartida, a China, como a segunda maior potência

econômica, enfrenta a menor taxa de crescimento das últimas quatro décadas devido aos

recentes lockdowns no país.

No cenário brasileiro, a inflação representou uma desaceleração em relação ao registrado no mês

anterior, no entanto, os investidores nacionais e estrangeiros seguem atentos sobre a tramitação

da PEC da Transição que sinaliza possíveis riscos fiscais ao país.

Por fim, será abordado sobre os principais indicadores econômicos que servem como um

termômetro da economia neste cenário de mudanças e a sugestão da diversificação dos ativos

financeiros para contribuir em melhores retornos para a carteira de investimentos.



Cenário Macro Internacional:

Europa: No dia 5 de dezembro, entrou em vigor um acordo decisivo das 27 nações

pertencentes a União Europeia, os países do G7 e a Austrália a imporem um preço máximo

de US$ 60 ao barril procedente da Rússia, atualmente o valor aproximado está em US$ 80.

A Europa intensificou as sanções com o intuito de evitar que a Rússia lucre com sua guerra

agressiva contra a Ucrânia, além de contribuir para a estabilização do preço global de

energia, beneficiando principalmente as economias emergentes em todo o mundo.

A inflação acumulada nos últimos 12 meses na região ficou em 10,1% em novembro, ante

10,6% até outubro. Apesar da desaceleração registrada no mês passado, a inflação na zona

do euro continua sendo a maior das últimas décadas. Em novembro do ano passado, a taxa

estava em 4,9%.

Rússia: O governo informou não aceitar a decisão da União Europeia em impor um teto de

preço ao seu petróleo e que encontrará novos compradores para que isso não impacte a

economia do país.

O vice-ministro das Relações Exteriores informou que o objetivo da iniciativa é limitar os

lucros da Rússia para reduzir suas capacidades financeiras na intervenção militar na Ucrânia.

Ademais, o governo russo ressaltou que deixará de fornecer petróleo aos países que

aplicarem a iniciativa ocidental, além do mais, isso acarretaria um aumento ainda maior dos

preços nos mercados mundiais devido à redução da oferta do produto.

Em contrapartida, o país continua a fazer novos atentados ao sistema elétrico da Ucrânia

para acabar com o aquecimento das casas e submeter o país ao pior rigor de inverno que

que inicia em dezembro, tornando o frio como arma para enfraquecer o país ucraniano.

Ucrânia: No dia 6 de dezembro, enquanto o país tentava restaurar o serviço de energia

elétrica que provocou apagões em todo o território nacional após ataques russos, novos

mísseis atingiram a já danificada infraestrutura da empresa nacional de energia, deixando a

região no escuro.



O presidente do país informou que os ataques russos desligaram 30% das subestações de

energia provocando apagões maciços em todo o país.

China: Na primeira semana de dezembro, o país começou a flexibilizar gradativamente as

restrições na rígida política de covid-zero. As autoridades locais em todo o país iniciaram um

movimento de afrouxamento nas regras de isolamento por causa da Covid-19 e suspendeu

parcialmente os lockdowns que contribuíram com o enfraquecimento da demanda externa à

falta de suprimentos.

As empresas na capital do país, localizadas em Pequim, deixaram de exigir um teste de covid

negativo feito nas últimas 48 horas para que a população tenha acesso ao transporte

público. Além disso, em Xangai, conhecido como o centro financeiro do país, também deixou

de exigir um resultado de teste de PCR recente após dois meses de confinamento.

De acordo com as projeções da China, neste ano, o país terá a menor taxa de crescimento

das últimas quatro décadas devido aos rigorosos lockdowns em diversas cidades. A China

normalmente tem uma taxa de crescimento próximo a 9% ao ano, a estimativa para 2022 é

que não ultrapasse 3%.

EUA: No dia 30 de novembro, a economia se recuperou mais no terceiro trimestre, conforme

informado pelo governo norte-americano. A previsão do Produto Interno Bruto (PIB) estava

em 2,6%, mas o dado revisado aumentou a taxa anualizada de 2,9%.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell,

informou a imprensa que a taxa de juros básica da economia no país provavelmente

precisará ser um pouco maior, atualmente encontra-se entre 3,75% e 4% ao ano.

Além disso, Powell ressaltou a possibilidade de os Estados Unidos aumentarem a taxa básica

de juros em menor magnitude a despeito do processo de aperto monetário no país.

E, por fim, concluiu informando que provavelmente os Estados Unidos terão que manter as

taxas de juros em nível restritivo por mais tempo, além de não prever redução na taxa tão

cedo enquanto o país acompanha as projeções nos dados atuais para tomar as próximas

decisões.



Cenário Macro Nacional:

PEC da Transição: Em casos que não há reeleição, antes do novo presidente eleito tomar

posse de seu mandato, é necessário que o atual governo “arrume a casa” antes de passar a

presidência para o candidato vencedor da eleição. Com isso, o novo governo negocia com o

Congresso Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para garantir algumas

medidas no próximo ano, portanto o nome PEC da Transição.

A PEC é importante para o próximo governo porque o orçamento de 2023 foi entregue pela

equipe do atual presidente onde não prevê os valores suficientes para o pagamento de

R$600 do Auxílio Brasil, além de R$150 adicionais por criança de até seis anos de idade e o

reajuste real, acima da inflação, do salário-mínimo.

Os dois candidatos ao longo da corrida eleitoral no segundo turno, prometeram manter o

benefício a população. Independentemente de quem fosse o ganhador, seria necessário a

tramitação da PEC para que não houvesse o descumprimento das regras fiscais. Desse

modo, se a medida negociada por Lula não tiver aprovação, por exemplo, os beneficiários do

programa voltariam a receber, a partir de janeiro, R$405.

A PEC da Transição foi prorrogada para votação no dia 20 de dezembro e enfrenta resistência

de deputados que ainda desejam negociar trechos da proposta. Para a PEC ser aprovada é

necessário que 60% dos votos sejam favoráveis, ou seja, 308 dos 513 deputados federais

precisam ser convenientes à proposta.

Política Fiscal: O relatório da PEC da Transição, apresentado no dia 6 de dezembro, traz um

impacto fiscal de R$175 bilhões extra-teto por dois anos e mantém elevado o risco de

explosão da dívida pública do país.

Isto significa que caso não haja sinais mais evidentes sobre qual será o mecanismo do

controle das despesas públicas, há a possibilidade do governo em não conseguir cumprir o

planejamento financeiro. Com isso, é possível que ele não consiga lidar com algumas

obrigações fiscais, o que pode aumentar a dívida pública. Ademais, isso pode contribuir ao

atraso da trajetória de queda da taxa de juros aguardada para o próximo ano.



Política monetária: No último encontro de 2022, ocorrido no dia 6 e 7 de dezembro, o

Comitê de Política Monetária (Copom), decidiu manter a Selic em 13,75%, pela terceira vez

consecutiva.

A decisão foi de acordo com os sinais de desaceleração da inflação, mas a autoridade

monetária reforçou que há possibilidade de novos aumentos caso não seja capaz de

assegurar a convergência da inflação.

Além disso, o comunicado disponível no site do Banco Central destacou que o Copom

acompanhará aos desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos

nos preços de ativos e expectativas de inflação, com potenciais impactos sobre a dinâmica da

inflação prospectiva para os próximos anos.

Por fim, no Boletim Focus divulgado no dia 05 de dezembro, a projeção dos analistas para a

Selic de 2023 subiu de 11,50% para 11,75%.

Inflação: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou uma inflação de

0,41% para o mês de novembro.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta. O maior

impacto para o resultado foi o setor de Vestuário, que teve alta de 1,10% ficando acima de

1% pelo quarto mês consecutivo. Em seguida, Transportes com 0,83% devido ao preço dos

combustíveis, Alimentação e Bebidas com 0,53% e Despesas Pessoais com 0,21%.



Indicadores Econômicos

SELIC: Com a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a Selic

a 13,75% ao ano, o indicador nos últimos 12 meses fechou acumulada em 12%, enquanto

no ano de 2022 está rentabilizando 11,14% e para o mês de novembro a Selic foi de

1,02%.

IPCA: O Índice Nacional de Preço ao Consumidor em novembro foi de deflação de 0,41%.

Para o ano de 2022 acumula alta de 5,13%, e nos últimos 12 meses, de 5,90%.

POUPANÇA: Neste mês, com a Selic cotada a 13,75% ao ano, a Poupança rentabilizou

0,50% + TR de 0,15%, totalizando 0,65% para o mês de novembro. No ano de 2022

correspondente a 7,14%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses foi de 7,66%.

CDI: O Certificados de Depósitos Interfinanceiro, que remunera as aplicações pós fixadas,

teve um fechamento de 1,02% no último mês, acumulado de 11,99% nos últimos 12

meses e 11,14% para o ano de 2022.

IBOVESPA: No primeiro mês após o resultado das eleições presidenciais, os movimentos

no indicador da Bolsa brasileira foram especialmente devido à expectativa em cima do

governo eleito e da PEC da Transição que contribui para uma incerteza sobre o risco fiscal

do país.

Além disso, as perspectivas positivas para a economia americana que diminuiu

moderadamente com temores de uma recessão mais brusca, ajudou em um

desempenho positivo das empresas ligadas a commodities que possuem maiores

relevâncias na Bolsa brasileira.

No mês de novembro caiu 3,06%, mas no ano de 2022 encontra-se positivo a 7,31%.

DÓLAR: Os investidores estrangeiros colocaram mais expectativa em cima do novo

governo que irá administrar o país no próximo ano, no entanto, as incertezas quanto à

futura equipe econômica e os riscos fiscais fizeram o dólar oscilar bruscamente sendo a

mínima em R$5,0354 e a máxima em R$5,4649.



No entanto, a moeda americana encerrou o mês de novembro com alta de 0,67% cotado

a R$5,2935, porém o ano de 2022 ainda acumula queda de 6,7% frente ao real.
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Onde investir neste cenário?

Diante do apresentado nesta edição, no atual cenário de mudanças no cenário político e econômico,

existem atraentes alternativas para investimentos em renda fixa na Cooperativa.

As aplicações em Cotas trazem o benefício de possibilitar a obter melhores taxas em produtos de

crédito da Cooperativa. As aplicações em RDC Pós-Fixado permanecem como excelentes

investimentos neste cenário onde o Copom manteve a taxa de 13,75% da Selic e reforçou sobre a

manutenção em patamares altos por mais tempo.

Além disso, o RDC Pré-Fixado é uma ótima alternativa no médio e longo prazo, pois contribuem em

uma rentabilidade já acordadas no ato da aplicação ainda que futuramente ocorram reduzam na

taxa de juros básica da economia.

Devido aos cenários de incertezas em que há risco de um descontrole inflacionário, as aplicações

em RDC IPCA+, além da diversificação na carteira, irá trazer um ganho real, acima da inflação,

protegendo o capital e o poder de compra.

Para complemento da renda visando o longo prazo, uma excelente alternativa para investir é a

Previdência Privada que inclusive pode obter benefício em relação a tributação do produto.

As aplicações em Poupança e Aplicação Programa são ótimas opções para criar o hábito de

poupar , além de contribuir para formação de Reserva de Emergência e Reserva de Oportunidade

para possíveis imprevistos e serem direcionados para outras aplicações e trazer ganhos adicionais

para a carteira devido às volatilidades de mercado.

Investir não precisa ser difícil e nem arriscado. A Cooperativa tem à sua disposição opções de

investimentos com valores de verdade, que proporcionam segurança financeira e rentabilidade

acima da média de mercado. Consulte o especialista de investimento da sua Cooperativa.


