


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 janeiro será abordado sobre a guerra na Ucrânia que está caminhando para o

décimo primeiro mês sem a previsão de um fim, além das decisões tomadas pelo governo

ucraniano após os bombardeios na infraestrutura da companhia de energia do país.

A União Europeia continua sofrendo as retaliações da Rússia enquanto passa por um aperto

monetário devido à alta inflacionária e o Banco Central Europeu já mencionou sobre um aumento

das taxas de juros por mais tempo.

Assim como na Europa, os Estados Unidos continuam com o aumento das taxas de juros, porém

em menor magnitude enquanto a China flexibiliza a política de Covid-zero e abre as fronteiras

para os turistas.

No cenário nacional, será comentado sobre a definição da PEC da Transição que no mês anterior

apresentou cautela por parte dos investidores a respeito da política fiscal.

Além disso, será visto sobre o andamento da política monetária que passou a considerar o risco

fiscal para manutenção da taxa de juros em patamares elevados e sobre o cenário desafiador de

desaceleração do PIB para o próximo ano.

Por fim, será abordado sobre os principais indicadores econômicos que são necessários como

base de análise de como está o direcionamento da economia para o ano de 2023 e a sugestão da

diversificação de investimentos que irão auxiliar em potencializar os retornos neste cenário de

mudanças.



Cenário Macro Internacional:

Europa: Países em todo o continente têm tido instabilidade e racionamento de gás por parte

da Rússia. No início de dezembro, a União Europeia impôs um teto de preço em US$60 por

barril de petróleo e os governos europeus temem por uma resposta que pode estender a

interrupção de petróleo e seus derivativos.

No mês de novembro a inflação ficou em 10,05% ante a 10,62% em outubro. Apesar do

arrefecimento, as autoridades permanecem preocupados com a alta inflacionária e

incorporam o cenário de recessão, pois acreditam que a inflação permanece muito alta e

estima-se em prolongar por mais tempo.

O Banco Central Europeu (BCE) revisou suas projeções referente à inflação de 2023 (de 5,5%

para 6,3%) e de 2024 (de 2,3% para 3,4%).

No dia 15 de dezembro, o BCE decidiu elevar a taxa de juros básica dos países que compõem

a zona do euro em 0,50%, atualmente a taxa encontra-se em 2,50%. Além disso, informou

que considera que as taxas de juros ainda terão de subir consideravelmente e em ritmo

constante para assegurar o retorno da inflação à meta de 2% ao ano.

Rússia: A invasão da Rússia na Ucrânia irá completar um ano no próximo mês e atualmente

o cenário segue sem trégua e com pouco horizonte de avanço diplomático. Desde o início da

guerra, a Rússia vem fornecendo menos gás à Europa, com interrupções sequenciais.

Após as 27 nações pertencentes à União Europeia, os países do G7 e a Austrália assinarem

um acordo impondo um preço máximo ao barril de petróleo procedente da Rússia. O

presidente Vladimir Putin assinou um decreto no dia 27 de dezembro que proíbe o

fornecimento de petróleo e derivados para os respectivos países.

O prazo para a cessão dos combustíveis terá início previamente no dia 1 de fevereiro de 2023

e terá o prazo de cinco meses, ou seja, será aplicado até 1 de julho do mesmo ano, porém, o

decreto inclui uma cláusula que permite ao presidente russo anular a proibição em casos

especiais.



Ucrânia: O país permanece sob escuridão pelos ataques contínuos deliberados pelas forças

armadas russas após atingirem a principal infraestrutura energética do país.

Apesar das diversas tentativas de reparação na infraestrutura da empresa nacional de

energia, as autoridades ucranianas foram obrigadas a prosseguir com cortes de energia para

evitar a parte que não foi danificada fosse sobrecarregada.

Em dezembro, as autoridades ucranianas informaram que mais da metade da população do

país teve o seu fornecimento de eletricidade cortado durante o seu pior rigor de inverno.

China: Após os severos lockdowns consecutivos devido à adoção da medida de covid-zero na

região e forçando os bloqueios frequentes contribuíram para o enfraquecimento da

economia chinesa.

A segunda maior economia do mundo enfrenta uma situação desafiadora porque, de um

lado, o aumento dos casos de Covid-19 e suas possíveis consequências, enquanto do outro

lado, a persistência na reabertura econômica que traz impactos para a economia local e para

outros mercados.

A Comissão Nacional de Saúde (CNS) afirmou que Pequim, a capital do país, deixará de exigir

quarentena para os viajantes que chegarem ao território a partir do dia 8 de janeiro. A

medida visa diminuir as restrições existentes nas fronteiras do país que estão praticamente

fechadas desde 2020.

Como consequência, isso pode ser positivo para o Brasil pois a China é a maior importadora

de commodities brasileiras.

EUA: No dia 14 de dezembro, o Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano), elevou a

sua taxa de juros em 2022 pela sétima vez consecutiva, no entanto, a alta de 0,50% foi um

acréscimo menor nas últimas quatro que foram de 0,75 ponto percentual. Com isso, a taxa

de juros americana encontra-se em 4,50% ao ano.

Em 2022, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no país, referente ao acumulado dos

últimos 12 meses, em novembro fechou em 7,11%, para o mesmo período em 2021 foi de



6,80% e em 2020 encerrou em 1,17%.

O FOMC, equivalente ao Copom no Brasil, alertou sobre a condição fundamental que é

convergência da inflação em ser ancorada na meta de 2% ao ano. Enquanto não houver

sinais de uma menor pressão inflacionária, é possível que o Fed continue a aumentar o ritmo

de alta dos juros, o que dificulta o mercado de ações que enfrentam maior concorrência da

renda fixa americana.

Zoom: A Reunião para divulgar a nova taxa de juros nos EUA está definida para ocorrer no dia 1

de fevereiro de 2023.

Cenário Macro Nacional:

Inflação: No mês de novembro a inflação fechou acumulada em 0,41% segundo o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) considerado a prévia da inflação

oficial do país, informado no dia 23 de dezembro pelo IBGE, encerrou o ano de 2022 com

variação acumulada de 5,90%. No ano anterior, para o mesmo período, havia sido de 10,42%.

Entre os nove grupos de produtos e serviços analisados, Alimentação e Bebidas tiveram o

maior impacto no ano de 2022 com alta de 11,96% em 12 meses. Seguidos por Saúde e

Cuidados pessoais (11,24%).

Zoom: A Divulgação do IPCA referente ao mês de dezembro será no dia 10 de janeiro de 2023.

Política Monetária: O último encontro do Comitê de Política Monetária ocorrido no dia 6 e 7

de dezembro foi definido a manutenção da Selic em 13,75%, pela terceira vez consecutiva.

A autoridade monetária citou que há uma elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço

para as contas públicas e que o Banco Central poderá voltar a aumentar a taxa básica de

juros em 2023, assim como pode manter os juros em níveis mais restritivo por mais tempo.

Com isso, após semanas com a expectativa de finalizar 2023 com a Selic em 11,75%, no

Relatório Focus divulgado no dia 26 de dezembro, a mediana subiu para 12% ao ano.



Política Fiscal: Com as mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados, foi aprovado

pelo Senado no dia 21 de dezembro a PEC da Transição.

A proposta permite ao novo governo deixar fora do teto de gastos o valor de R$145 bilhões

do Orçamento de 2023. Esses recursos serão utilizados para a população em situação de

vulnerabilidade através de benefícios sociais, como Bolsa Família, Auxílio Gás, Farmácia

Popular, entre outros.

Inicialmente a PEC da Transição estava sendo tramitada com a possibilidade de dois anos

para esses recursos fora do teto de gastos, entretanto, a Câmara alterou e aprovou o prazo

para um ano.

PIB: A expectativa do Produto Interno Bruto que é a soma de todos os bens e serviços finais

produzidos por um país, divulgada no relatório Focus do dia 26 de dezembro mostrou que a

economia brasileira está em desaceleração mais forte do que os dados que indicavam em

semanas anteriores.

Apesar dos estímulos fiscais esperados com a PEC da Transição, no Relatório Focus emitido

pelo Banco Central, o PIB apresentou uma desaceleração de 3,05% para 3,04%. O

crescimento será ainda mais desafiador em 2023, sobretudo devido à alta de juros adotada

para combater a elevada inflação que contribui para a desaceleração da economia.



Indicadores Econômicos

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

a 13,75% ao ano, a taxa básica de juros nacional fechou o mês de dezembro em 1,12% e

encerrou o ano de 2022 com rentabilidade acumulada de 12,39%.

IPCA: O Índice de Preço ao Consumidor em novembro foi de 0,41% de inflação. Para os

últimos 12 meses acumula uma alta de 5,90% e o encerramento definido da inflação no

ano de 2022 será notificado no dia 10 de janeiro.

POUPANÇA: No mês anterior, com a Selic cotada a 13,75% ao ano, a Poupança

rentabilizou 0,50% + TR de 0,20%, totalizando 0,70% para o mês de dezembro e para ano

de 2022 correspondente a 7,89%.

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

teve um fechamento de 1,12% no último mês e 12,39% para o ano de 2022.

IBOVESPA: Os impactos mais fortes no indicador de ações brasileiras foram os

investidores com atenção voltada para o risco fiscal e se posicionando com cautela de

olho na PEC da Transição, além da definição da nova equipe econômica do governo

eleito.

O Ibovespa no mês de dezembro afundou para a casa dos 102 mil pontos, o último

resultado mais próximo foi no dia 1 de agosto deste ano.

A divulgação do PIB como resposta abaixo das estimativas junto com a alta da curva de

juros por um período prolongado, podem auxiliar como uma menor atividade econômica

no próximo ano, o que gerou cautela nos investidores.

No mês de dezembro o resultado foi de -2,16% e no ano de 2022 fechou em 4,69%.

DÓLAR: No mês de dezembro, o dólar perdeu força mundialmente após dados de

inflação arrefecerem nos Estados Unidos, apesar disso, ele se manteve praticamente

estável equiparando com o real.



Devido as incertezas fiscais que se instalaram após o início do tramite da PEC da

Transição, os investidores estrangeiros tendem a se recusar a investir em ativos

brasileiros ou, no mínimo, cobram prêmios maiores pelo risco país.

As máximas e mínimas da moeda oscilaram entre R$5,34 e R$5,14, respectivamente.

A moeda americana encerrou o mês de dezembro com alta de 1,47%, no entanto, no ano

de 2022 acumula queda de 5,32% frente ao real.

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

Indicadores Econômicos nos últimos 12 meses

IPCA CDI POUPANÇA IBOVESPA DÓLAR



Onde investir neste cenário?

Diante do exposto na edição de janeiro, com o cenário incerto após a definição das políticas

econômicas e a transição presidencial, na Cooperativa existem excelentes alternativas para a sua

segurança dos seus investimentos.

As aplicações em Cotas possuem a possibilidade de contribuir para obter melhores taxas em

produtos de crédito da Cooperativa. As aplicações em RDC Pós-Fixado permanecem como ótimos

investimentos onde o Comitê de Política Monetária permanece com a Selic em patamares elevados.

Ademais, o RDC Pré-Fixado é uma opção de complemento na carteira de ativos com foco no médio

e longo prazo porque contribuem para uma rentabilidade já preestabelecida no ato da aplicação.

Os cenários incertos e a possibilidade de um descontrole inflacionário, as aplicações em RDC IPCA+

irão trazer um ganho adicional para a sua carteira com proteção do seu capital e do poder de

compra.

A Previdência Privada é uma ótima sugestão para o foco no longo prazo, visando uma

aposentadoria mais confortável com benefício da tributação conforme a sua condição de vida.

As aplicações em Poupança e Aplicação Programa contribuem para formação de Reserva de

Emergência e Reserva de Oportunidade para possíveis situações inesperadas e podem ser

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.


