


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 março será visto sobre a guerra na Ucrânia que completou um ano no último mês e

ainda permanece sem previsão para um cessar-fogo, além de mencionar quais são os

posicionamentos das maiores economias diante deste cenário, como EUA, Europa e China.

Ademais, será abordado sobre o cenário inflacionário que mostra um arrefecimento na economia

dos Estados Unidos e a consequência da China com seu afrouxamento na sua postura monetária

como incentivo de reaquecer a segunda maior economia do mundo.

Assim como nos Estados Unidos, a Europa também enfrenta o aperto monetário, porém com um

certo alívio no custo de energia que impactará diretamente na inflação, por conseguir um

abastecimento de gás após a importação de outros países.

No cenário brasileiro, a inflação volta ao centro dos holofotes devido ao encerramento das

isenções de impostos federais sobre os combustíveis que pode trazer consequências para o setor

logístico e, posteriormente, gerar um efeito cascata na economia.

Além disso, será abordado a definição da nova regra para declaração do Imposto de Renda Pessoa

Física neste ano e o cenário de exportação da carne bovina, após o Ministério da Agricultura

identificar um caso atípico de vaca louca no 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:

Guerra: No dia 24 de fevereiro completou-se um ano de conflito no leste europeu quando a

Rússia invadiu a Ucrânia. O presidente ucraniano disse que a luta continua enquanto as

tropas russas estiverem no país e Vladimir Putin deixou claro em um dos seus últimos

discursos que não há perspectiva de que a guerra termine em breve.

A falta de um possível acordo diplomático entre as duas nações e o prolongamento da

guerra continuam alimentando riscos geopolíticos aos mercados globais, além de

permanecerem com pressões inflacionárias e piora da eficácia econômica.

A viagem do presidente norte-americano na cidade de Kiev tem tentado encorajar seus

principais parceiros comerciais na tomada de decisão cada vez mais restritiva contra a

Rússia. No entanto, a Europa ainda não encontrou um substituto permanente ou países que

possam fornecer a energia que hoje ela compra da Rússia com a mesma quantidade, valor e

agilidade e, com isso, dificulta uma posição mais dura pelos países que compõem a zona do

euro.

A China, por sua vez, segue neutra em sua posição e pede que ambas as partes que iniciem

negociações de paz, no entanto, mantêm uma relação “sem limites” com a Rússia e recusou-

se a criticar a invasão da Ucrânia. Além disso, acusou o Ocidente de provocar um aumento

no conflito ao fornecer à Ucrânia armas defensivas.

Europa: Atualmente a Europa passa por um certo alívio em relação ao abastecimento de gás.

O risco de acabar gás no continente durante o inverno está mitigado. A Europa conseguiu

importar grandes quantidades de gás de países como Qatar, Austrália, EUA e Noruega. Isso

contribuiu com a elevação das reservas dos estoques que estão no momento em

aproximadamente 80% da sua capacidade.

Após o alívio no custo de energia, a expectativa para a atividade econômica da zona do euro



permanece de um crescimento menor em 2023, no entanto, a projeção de uma recessão

mais acentuada na região foi afastada e a atividade empresarial vem retomando o fôlego

mais rápido que o esperado.

China: Após uma virada pragmática das autoridades no final do ano passado, a economia

chinesa passou por uma mudança no sentimento dos investidores estrangeiros.

O número de casos de pessoas infectadas pela Covid-19 continua reduzindo. As autoridades

sanitárias do país informaram no dia 22 de fevereiro que a epidemia do coronavírus no país

diminuiu consideravelmente, no entanto, ainda está longe do fim.

Com o fim da política de Covid-zero e a reabertura da economia, a projeção do país é de que

o setor econômico avança acima de 5% em 2023. O que animou os investidores e o mercado

global, principalmente ao comparar com o crescimento registrado no anterior que foi de

apenas 3%.

O Banco do Povo da China (PBoC) ao contrário dos bancos centrais ocidentais, vem

afrouxando sua postura monetária, cortando os juros e liberando liquidez no sistema

financeiro. No dia 20 de fevereiro, o PBoC manteve suas principais taxas de juros inalteradas

por mais um mês, além de injetar aproximadamente US$120 bilhões para estimular a

economia chinesa em desaceleração.

O setor imobiliário no país continua fraco. Após dezesseis meses consecutivos de queda na

valorização dos imóveis, no último mês o preço médio das casas permaneceu estável. O

governo segue fazendo incentivos para estimular a demanda como, por exemplos, redução

do valor de entrada para a compra do imóvel, redução da taxa de hipoteca e possibilidade de

compra de um segundo imóvel.

EUA: A composição do índice de inflação em janeiro fechou em 0,6% e isso demonstrou ao

mercado que a economia norte-americana continua pressionada pelos preços de serviços.

Essa variação foi reflexo principalmente dos altos preços de aluguéis e o mercado de

trabalho aquecido.



Nos últimos sete meses, desde junho quando atingiu a sua máxima em 9,06% em 2022, os

dados de inflação nos Estados Unidos demonstraram um arrefecimento no ritmo mensal de

aumento de preços. No mês de janeiro de 2023 fechou com o acumulado referente aos

últimos 12 meses em 6,4%.

No dia 22 de fevereiro, a ata do Federal Reserve (Fed) indicou que apesar dos indícios de

desaceleração da pressão inflacionária, a maioria dos integrantes do Fomc (equivalente ao

Comitê de Política Monetária no Brasil) concordou em manter o ritmo de aumento

novamente em 0,25 ponto percentual. Atualmente a taxa de juros no país encontra-se em

4,75%.

Cenário Macro Nacional:

Imposto de Renda: A Receita Federal divulgou no dia 27 de fevereiro as regras do Imposto

de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2023. O prazo de entrega da declaração será do dia 15 de

março até 31 de maio.

É obrigado a declarar o IRPF quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 em valores

superiores a R$28.559,70 ou ganhou mais de R$40.000 em rendimentos isentos, não

tributáveis ou tributados na fonte no ano, como indenizações trabalhistas ou rendimento de

poupança.

Inflação: No último Boletim Focus divulgado no dia 27 de fevereiro, o mercado aumentou a

projeção da inflação para 5,90% em 2023, essa foi a décima primeira semana consecutiva de

alta.

A reoneração de impostos federais sobre a compra de gasolina e álcool no Brasil iniciou após

o dia 28 de fevereiro. Em meio ao impasse entre as alas política e econômica referente ao

encerramento da desoneração do PIS e Cofins que incidem sobre o petróleo, Além disso, a

Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias em 3,92% e 1,95% no diesel.

A logística é um dos primeiros setores a ter uma alta inflacionária com o aumento de preço

dos combustíveis. A pressão gera um efeito cascata na economia. Segundo a Confederação



Nacional de Transportes (CNT), aproximadamente 60% do que é consumido e produzido no

Brasil é transportado pelas estradas, vale ressaltar, que apesar de não ter um acréscimos no

preço do Diesel, há aumentos indiretos em outros segmentos que impactam a logística.

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de grãos como arroz, cevada, soja, milho e trigo.

Na prática, isso significa que os preços de insumos básicos, como alimentos, ficam mais

caros e elevam ainda mais o custo de vida da população.

No mês de janeiro a inflação fechou em 0,53% e um total de 5,77% para os últimos 12 meses,

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os nove grupos de

produtos e serviços pesquisados, oito representaram alta em janeiro. De acordo com o IBGE,

a maior alta ficou com o setor de comunicação, com variação de 2,09%, seguido de Despesas

Pessoais (0,76%), Artigos de Residências (0,70%) e Alimentação e Bebidas (0,13%).

Política Monetária: O Comitê de Política Monetária (Copom) fará a sua próxima reunião nos

dias 21 e 22 de março para discutir os rumos da taxa Selic.

Nas últimas semanas, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, tem

recebido diversas críticas do atual presidente do país referente à alteração da meta da

inflação. Como resposta, o presidente do BC informou que mudar a meta da inflação agora

terá um efeito contrário ao arrefecimento da inflação e ressaltou que é possível fazer a

política fiscal junto com o bem-estar social.

Além disso, complementou dizendo que é muito difícil o país ter um bem-estar social com a

inflação descontrolada já que a inflação é um imposto que afeta diretamente a classe menos

favorecida. Em outras palavras, a inflação aumenta a desigualdade social porque gera uma

diferença principalmente entre quem tem a capacidade de se proteger e quem não tem.

Segundo o último Boletim Focus divulgado, a projeção é que a Selic termine 2023 em 12,50%.

Exportação de Carne Bovina: O Ministro da Agricultura e Pecuária informou no dia 22 de

fevereiro de 2023 que suspendeu temporariamente as exportações de carne bovina para a

China após a confirmação de um caso de “vaca louca” no estado do Pará.



A medida passou a valer a partir do dia seguinte e, de acordo com o ministério, é parte

do protocolo sanitário oficial. O ministério afirmou também ter comunicado a

Organização Mundial de Saúde Animal e enviado amostras do animal para o laboratório

de referência localizado no Canadá onde será confirmado se o caso é atípico.

Os valores de exportação de carne bovina do Brasil para a China em 2021 e 2022 foi de

US$3,906 bilhões e US$7,950 bilhões, respectivamente.

A proteína é um importante produto do comércio internacional do Brasil, a exportação

para a China, por exemplo, corresponde a 67%.

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 para o mês de fevereiro a taxa de juros básica fechou em

0,91%, enquanto no ano de 2023 está rentabilizando 2,05% e nos últimos 12 meses

fechou acumulada em 13%,

IPCA: O Índice Nacional de Preço ao Consumidor em janeiro foi de inflação de 0,53% e

nos últimos 12 meses ficou em 5,77%.

A data da divulgação referente ao mês de fevereiro será divulgada dia 10 de março de

2023.

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

0,50% + TR. Totalizando 0,58% para o mês de fevereiro. No ano de 2023 correspondente a

1,29%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses foi de 8,14%.

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

teve um fechamento de 0,91% no último mês, acumulado de 2,05% nos últimos 12 meses

e 13% para o ano de 2023.

IBOVESPA: Assim como o Brasil quanto nos Estados Unidos, os números dos indicadores

de inflação mostraram uma persistência maior do que a esperada, ainda que tenham

sido influenciadas por itens sazonais.



A visão dos investidores tornou-se mais cautelosas devido à necessidade de que o

mercado mostrou sobre os bancos centrais precisarem manter os juros elevados por

mais tempo, ainda que exista algum tipo de melhora no cenário fiscal brasileiro.

Além disso, um outro motivo que contribuiu para a redução do volume levando o

principal índice da B3 a recuar no mês foi a ameaça de vaca louca no país que pode

atrapalhar as exportações de proteína para o seu principal comprador, a China.

No mês de fevereiro caiu 7,49% e no ano de 2023 encontra-se negativo em 4,37%, aos

104.932 pontos.

DÓLAR: Os impactos que a moeda norte-americana teve no mês é consequência não só

de um possível aumento da taxa Selic pelo Banco Central, mas também da entrada de

capital estrangeiro no país visando a relação risco e retorno que são fatores

consideráveis para os investidores estrangeiros.

Apesar de uma certa expectativa de migração de ativos para mercados mais seguros, o

Brasil se tornou atrativo por sua capacidade de ser um possível fornecedor substituto

para alguns dos bens agrícolas produzidos na Rússia e na Ucrânia.

No entanto, a moeda americana encerrou o mês de fevereiro com alta de 2,92% cotado a

R$5,22, depois de ter recuado 3,89% e janeiro.
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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 ocorra reduzação na

taxa de juros básica da economia.

Devido aos cenários de incertezas em que há risco de um descontrole inflacionário devido à

cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, as aplicações em RDC IPCA+, além da

diversificação na carteira, irá trazer um ganho 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 contribuir na sucessão patrimonial.

As aplicações em Poupança e Aplicação Programa são ótimas escolhas 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.


