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Apresentação

O Boletim de Conjuntura 
Econômica é uma publicação 
da Conjuntura e Mercados 
Consultoria (CMC) que apresenta 
uma análise conjuntural do 
último tirmestre nas áreas 
de Macroeconomia, Setorial, 
Regional e Valuation. Sob 
diferentes enfoques, o material 
traz uma análise diferenciada do 
atual quadro econômico do país, 
utilizando-se de dados coletados 
ao longo do último trimestre.

Busca-se oferecer à sociedade 
elementos que contribuam para 
um maior entendimento do 
quadro conjuntural da economia, 
a partir de uma linguagem simples 
e acessível a qualquer cidadão. 
Desse modo, o principal objetivo 
do Boletim de Conjuntura 
Econômica é trazer um panorama 
completo da economia brasileira, 
a fim de contribuir para o 
conhecimento público.
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Editorial
Apesar da queda, safra de grãos segue elevada e preços em baixa

Por Glauco Rodrigues Carvalho
PhD em Economia Agrícola pela Texas A&M e pesquisador da Embrapa

 Os preços dos alimentos ao consumidor recuaram em setembro pelo quinto mês consecutivo e um 
dos componentes foi a oferta de produtos alimentícios. O clima favorável permitiu a produção de uma safra 
recorde no Brasil em 2016/2017, atingindo 238 milhões de toneladas. Esse desempenho do agronegócio 
tem contribuído para a recuperação econômica e para o fortalecimento das cidades do interior. Neste mês 
de outubro, a Conab divulgou o primeiro levantamento para a próxima safra de grãos (2017/2018), cujo 
plantio está se iniciando. A estimativa é de uma produção entre 224 e 228 milhões de toneladas, o que 
indica um recuo entre 4% e 6% sobre a anterior. A área plantada deverá permanecer a mesma, porém com 
uma queda da produtividade esperada.
 Uma das características da safra passada foi o clima, que colaborou com as etapas de plantio, 
desenvolvimento da lavoura e colheita. Foi um clima espetacular que possibilitou recordes de produtividade. 
Para a próxima safra, no entanto, o clima já não será o mesmo. As chuvas irregulares sobre boa parte 
do Brasil, mas principalmente sobre o Centro-Oeste, devem provocar queda do potencial produtivo das 
lavouras que estão sendo plantadas para a safra de verão. Além disso, atrasos na safra de verão retardam a 
colheita e compromentem o plantio da safra de inverno. Isso prejudica, principalmente, a lavoura de milho, 
cujo plantio de inverno ocorre após a colheita da soja oriunda da safra de verão. Mas é bom destacar que, 
apesar dessa queda prevista de safra, a produção de grão será a segunda maior da história do País. Aliás, 
o Brasil tem conseguido manter um ritmo importante de crescimento da produção de alimentos, com 
uma evolução de 57% nos últimos 10 anos. Entre outras coisas, a expansão da oferta de alimentos tem 
contribuído para manter a inflação em patamar historicamente baixo.
 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu o menor nível dos últimos 18 anos, 
desde janeiro de 1999. O valor acumulado em 12 meses, de outubro de 2016 a setembro de 2017, foi de 
2,54%. Esta baixa da inflação é reflexo de uma série de fatores, inclusive da grave crise econômica que tem 
abalado a economia brasileira e retraído a demanda. Dos noves grupos que compoem o IPCA, apenas dois 
apresentaram deflação: alimentos e bebidas (-2,14%) e artigos de residência (-1,28%).

 O primeio é mais relevante pois 
possui um peso de 25% no índice. 
A alimentação no domicílio recuou 
5,33%, refletindo a queda de preços 
dos produtos agropecuários. Já 
a alimentação fora do domicílio, 
registrou aumento de 4,13%, 
mostrando que os serviços para a 
sua preparação apresentaram um 
incremento substancial. A queda 
dos preços dos alimentos favorece, 
principalmente, a população de 
baixa renda, já que o peso destes 
produtos nos gastos familiares é 
bem mais elevado. Alimentos e 
bebidas na região metropolitana de 
São Paulo tem um peso de 23% no 

orçamento familiar, enquanto em Belém chega a 34%, ou seja, um terço dos gastos. Portanto, a elevada 
safra de grãos, o recuo dos preços dos alimentos e da inflação em geral é fator de comemoração, sobretudo 
em tempos de escassez de boas notícias.
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Macroeconomia
 Embora ainda carregado de desconfiança, muito 
pelo cenário político um tanto conturbado, o Brasil 
viveu um terceiro trimestre de algumas notícias que 
podem ser consideradas boas no cenário econômico. O 
resultado do PIB (Produto Interno Bruto) surpreendeu: 
crescimento de 0,27% na comparação com o mesmo 
período de 2016, rompendo a sequência de 12 trimestres 
seguidos de baixa na comparação entre o trimestre e o 
mesmo trimestre do ano anterior. O resultado segue 
sendo fortemente influenciado pelo bom desempenho 
do setor agropecuário, que cresceu 14,9% em relação 
ao ano passado. Enquanto isso, os setores da indústria 
e de serviços ainda patinam e tiverem quedas de 2,1% e 
0,34%, respectivamente. O IBC-Br, o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central, também vem dando bons 
sinais, e, em agosto, apresentou elevação de 1,46% em 
relação a agosto de 2016. Esses fatores fizeram com que o 
mercado ajustasse a previsão de crescimento para o ano: 
o boletim Focus do Banco Central do dia 16/10 aponta, 
para o PIB, alta de 0,7% ao fim de 2017.
 O desemprego, medido pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
apresentou pequena queda, saindo de 13,3% em maio 
de 2017, para 12,6% em agosto. A estimativa é de que 
13,113 milhões de pessoas presentes na força de trabalho 
estão desocupadas. Ainda segundo a PNAD contínua, a 
população ocupada voltou a crescer, chegando em 91,061 
milhões de pessoas, melhor marca desde fevereiro de 
2016, quando eram 91,134 milhões. Mesmo apresentando 
queda durante o terceiro trimestre, o desemprego segue 
sendo um grande problema a ser resolvido para que a 
economia brasileira continue a apresentar crescimento. 
Com as famílias ainda com pouco fôlego para o consumo, 
as empresas não tem impulso a investir, dificultando o 
crescimento da demanda agregada.
 A inflação, medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses, 
apresentou novamente queda, fechando o mês de 
setembro em 2,54% a.a, ficando bastante distante da 
meta do Banco Central (meta essa de 4,5% ± 1,5 p.p.). 
Nos primeiros noves meses de 2017 a inflação acumulada 
é de 1,78%. É o menor nível desde 1998. Segundo o 
Boletim Focus do Banco Central, é previsto um IPCA de 
2,98% ao final do ano, abaixo, portanto, do piso de 3% 
estabelecido pelo Governo.
 Analisando dados da Balança Comercial 
Brasileira divulgados pelo MDIC (Ministério da Indústria 
e Comércio Exterior) pode-se perceber um cenário 
positivo no que diz respeito ao comércio internacional. 
O saldo de transações no mercado exterior havia sido 
superavitário para o Brasil nos dois primeiros trimestres 
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Produto Interno Bruto Trimestral - comparação trimestre igual/trimestre anterior

IbcBr - comparação mês igual/mês do ano anterior

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses 

Taxa de desocupação - Pnad Continua



Macroeconomia
de 2017 e não foi diferente na análise do terceiro; a título 
de comparação, o volume do superávit alcançado em 
2017 no mês de julho superou o de mesmo mês do ano de 
2016 em 1,7 bilhões de dólares, e tal tendência também 
pôde ser percebida para os dois meses imediatamente 
posteriores. No que tange a cotação do dólar, ficou 
explícita uma redução frente ao valor fechado em junho 
deste ano, quando o mesmo alcançou a casa de R$ 3,31. 
A última cotação para o mês de setembro demonstra 
uma recuperação de valor da moeda brasileira, ainda 
que modesta, quando a conversão ficou na ordem de R$ 
3,17.
 Em agosto, a dívida bruta do Governo Geral 
atingiu R$ 5,24 trilhões, cerca de 81,04% do PIB, valores 
ainda maiores que os registrados ao final do segundo 
trimestre, onde a dívida estava em R$ 5,17 trilhões, 
algo próximo de 80,3% do PIB. Quanto ao resultado 
primário do Governo Central, o acumulado do ano 
apresentou um déficit de R$ 85,8 bilhões, cerca de 2,7% 
do PIB até então. Um acontecimento importante no 
mês de setembro, relacionado a esses assuntos, foi o fato 
do presidente Michel Temer ter sancionada a mudança 
na meta fiscal para 2017 e 2018, onde agora o déficit 
pode chegar a R$ 159 bi nos dois anos. Tal medida 
foi baseada nas frustações com as arrecadações (bem 
abaixo do esperado) e com as receitas extras (como por 
exemplo, o dinheiro da segunda fase da repatriação). 
Além disso, tanto a reforma da previdência quanto a 
reforma tributária ainda não se concretizaram, tornando 
o ambiente ainda menos propício para o cumprimento 
das metas antes estabelecidas.
 Houve, sem dúvidas, certo “respiro” da economia 
nacional, e o pior já parece ter passado. Entretanto, 
é preocupante o fato do ambiente político pouco 
ter mudado e ainda estar tomado por escândalos. O 
andamento das reformas não foi como o esperado, e 
os reflexos serão sentidos, não só agora, mas para os 
próximos anos. A alteração da meta fiscal é exemplo 
disso. A previsão de superávit primário para 2020 saiu 
dos planos do governo, e o horizonte em que as contas 
apresentam resultado positivo parece cada vez mais 
distante. Com isso, a capacidade governamental de 
alavancar o crescimento se torna quase inexistente no 
momento. Para que o investimento volte, é de suma 
importância a diminuição das incertezas e riscos no 
mercado nacional. Por agora, resta-nos torcer para que 
o início de retomada do PIB seja o ponto de partida para 
volta da confiança.
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Histórico cotação Dólar x Real     (jul/16   set/17)

Saldo da Balança Comercial Brasileira    (jul/16   set/17)

Razão dívida bruta do Governo Central/PIB

Resultado primário do Governo Central



Setorial
Crédito 
 A taxa de juros para o setor de crédito apresentou 
no mês de setembro/17 a décima redução consecutiva. 
Segundo a Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC), o 
motivo seria devido à redução da Selic pelo Banco Central 
(BC) para 8,25% a.a. em setembro/17 e também devido 
às expectativas de queda da inflação. Das seis linhas de 
crédito pesquisadas, apenas o cheque especial aumentou 
suas taxas de juros no mês, passando de 295,48% a.a. em 
agosto para 303,60% a.a. em setembro.
 A taxa de juros média para pessoas físicas teve 
uma redução de 2,12% a.a., passando de 139,24% a.a. em 
agosto/17 para 137,12% a.a. em setembro/17 (Gráfico 
1). Já para pessoas jurídicas, das três linhas de crédito 
pesquisadas, todas tiveram uma redução na taxa de juros, 
saindo de 67,84% a.a. em agosto/17 para 66,88% a.a. em 
setembro/17 (Gráfico 1). O crédito para empresas atingiu 
o menor valor dos últimos oito anos no país, sendo que 
de dezembro/15 até outubro/17, houve uma redução de 
28,45% para 22,21% do PIB.
Comércio
 O comércio varejista brasileiro em junho/17 
apresentou, na pesquisa do IBGE de variação mensal, 
crescimento no volume de vendas (+1,2%) e na receita 
nominal (+0,8). Em julho/17 houve uma variação nula 
(0,0%), dando fim a uma série consecutiva de três meses 
de aumento, período que gerou um ganho de 2,2% 
no volume de vendas. Já em agosto/17, tanto o volume 
de vendas (-0,5%) quanto a receita nominal (-0,1%) 
obtiveram variação negativa (Tabela 1).
 O comércio varejista ampliado, que inclui as 
atividades de veículos, motos, partes e peças e de material 
de construção, apresentou variação positiva nas taxas 
acumuladas do ano no volume de vendas (1,9%) e de 
receita (2,3%). Já nos últimos 12 meses, a variação foi 
negativa no volume de vendas (-1,6%), contudo, positiva 
na receita (1,2%).
 Vale destacar que a Sondagem de expectativas 
do consumidor (ICC/FGV) apresentou constantes 
quedas desde de junho. A piora da confiança pode ser 
reflexo do aumento da incerteza política. Assim, o índice 
alcançou a marca de 80,9 pontos, considerando os dados 
dessazonalizados.
Indústria
 Após quedas sucessivas em junho e julho (-50,6 
pontos), o Índice de Confiança do Empresário Industrial 
(ICEI) aumentou 3,1% entre agosto e setembro, passando 
de 52,6 para 55,7 pontos, se tornando o valor mais elevado 
desde março de 2013.  Já o Índice Nacional de Expectativa 
do Consumidor (INEC) oscilou entre julho e setembro. O 
Índice iniciou o período com 99,5 pontos. Em agosto/17 
houve aumento para 101,6 pontos, mas setembro fechou 
com uma queda de 3,1% em relação ao mês anterior. Na 
comparação com setembro/16, houve um recuo de 4,5% e 
frente à média histórica, a queda foi de 9%. 
 A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) teve 
o segundo aumento consecutivo entre julho e agosto 
após o ajuste sazonal (0,3 p.p.), enquanto o faturamento 
industrial caiu entre os meses (-1%), mesmo após um 
aumento em julho/17(1,7%). Enquanto isso, o índice de 
evolução dos estoques (Gráfico 3) ficou em 51,4 pontos 
em agosto/17, representando uma queda de 1,5 ponto em 
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Gráfico 1 – Evolução da Taxa de juros Pessoa Física e Jurídica (% a.a.)

Gráfico 2 - Índice de Confiança do Consumidor (ICC) e 
Índice de Confiança dos Empresários Industriais (ICEI)

Gráfico 3 – Evolução do nível de estoques de produtos 
finais, Brasil - grande porte (índice de difusão de 0 a 100)

Fonte: Elaboração própria CMC - ANEFAC

Fonte: Elaboração própria CMC - ICC (IBRE/FGV) e ICEI (CNI).

Fonte: Elaboração própria CMC - CNI



Setorial
relação ao mês anterior.
Serviços
 A redução no setor de serviços (Tabela 2) 
permaneceu neste terceiro trimestre. A queda em volume 
foi de 2,9% e a receita recuou em 2,4% quando comparados 
ao trimestre anterior. No mês de agosto/17, a maior 
retração registrada em volume ocorreu nos Serviços de 
alojamento e alimentação (-7,5%). Por outro lado, a alta 
mais expressiva foi verificada na atividade de Transporte 
aéreo (5,3%), que no mês de julho/17 havia apresentado 
diminuição de -18,1% no volume e aumento de 13,5% na 
receita, se comparados ao mesmo mês do ano anterior. 
 O Índice de Confiança de Serviços (ICS/FGV) 
alcançou 83,2 pontos no mês de agosto. Também 
se observou recuperação no Nível de Utilização da 
Capacidade (NUCI/FGV) do setor de serviços, que 
após ter atingido seu menor nível histórico em junho/17 
(81,5%) registrou estabilidade em agosto/17 (82,1%). As 
expectativas também apresentaram ligeira melhora, tendo 
o indicador de Demanda prevista atingido 86,8 pontos no 
mês de agosto.
Energia
 As contas de luz do mês de agosto estiveram com 
bandeira vermelha - patamar 1, conforme anunciou a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), visto que 
os níveis dos reservatórios não se recuperaram. Os preços 
das contas subiram gradativamente desde então. Segundo 
a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de 
energia elétrica na rede no mês de julho/17 totalizou 
37.084 GWh, volume 0,1% abaixo do nível registrado 
nesse mês no ano passado. A tendência de estabilidade 
no mercado na rede prosseguiu no mês de agosto, com o 
consumo variando -0,1% em relação ao mesmo mês de 
2016, totalizando 37.583 GWh. No acumulado do ano 
até agosto não houve variação em relação a 2016. Como 
apontado no Gráfico 4, houve crescimento do consumo 
de energia elétrica no Sul (4,0%) e Norte (3,4%), e queda 
no Nordeste (-2,1%), Sudeste (-1,3%) e Centro Oeste 
(-0,1%). O mercado cativo das distribuidoras teve redução 
de 6,3% no mês de agosto/17, enquanto o consumo livre 
cresceu 15,3%.
Agropecuário
 Até agosto/17, a estimativa da safra nacional de 
cerais, leguminosas e oleaginosas era de um aumento 
de 56,2 milhões de toneladas em relação à produção 
obtida em 2016 (30,4% maior). São 61,1 milhões de 
hectares esperados de área plantada, 7% maior que em 
2016. Porém, em comparação com julho/17, a produção 
estimada é menor (-0,5%), com uma redução de 29.624 
hectares na área. Tem-se como destaque o aumento da 
produção das seguintes culturas, em relação a 2016: milho 
(+54,7%), soja (+19,6%) e arroz (+16,2%). Os estados do 
Mato Grosso (+41,7%), Paraná (+18,8%) e Rio Grande do 
Sul (+14,8%) tiveram variações na produção, em relação 
ao mesmo período do ano passado, sendo os estados com 
maior participação na produção no nível nacional (IBGE, 
2017).  No quesito de geração de empregos, o setor teve 
variação negativa no mês de agosto (0,75%), se opondo 
às variações positivas de junho/17 (2,29%) e de julho/17 
(0,43%). No entanto, no acumulado de 12 meses até 
agosto/17, observou-se uma variação positiva de 1,07% 
(CAGED, 2017).
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Gráfico 4 -Variação (%) do consumo de energia elétrica 
acumulada do ano até agosto em relação à 2016

Gráfico 5 – Participação por estado na produção em 
agosto (%)

Fonte: Elaboração própria CMC

Fonte: Elaboração própria CMC - IBGE

Gráfico 6 – Participação por região na produção (agosto/17)

Fonte: Elaboração própria CMC - IBGE



Regional
 Na Tabela 1 é possível observar os 10 principais 
municípios de MG segundo o IAEM do mês de 
junho/2017. No período analisado, janeiro/2017 a 
junho/2017, constata-se que Contagem e Uberaba 
foram os únicos a apresentarem perda relativa de 
posições. Com movimento contrário, Betim, Juiz de 
Fora e Sete Lagoas apresentaram ganhos relativos de 
posição no ranking. Com relação a Belo Horizonte, 
Uberlândia, Nova Lima e Itabira, têm-se certa 
estabilidade, sendo que a capital mineira se manteve, 
ao lado de Nova Lima, na mesma posição durante os 
seis meses analisados. Vale ressaltar a instabilidade 
relativa de Poços de Caldas ao longo do período. Em 
referência aos três últimos meses (abril a junho/2017), 
o observado foi ganho relativo de posições em Poços de 
Caldas. E, da mesma forma que para todo o período, os 
demais municípios mantiveram-se estáveis.
 No Gráfico 1, observa-se, para Juiz de Fora, a 
evolução dos quatro subíndices que compõem o IAEM, 
a saber: Índice de Arrecadação Municipal (IAM), 
Índice de Movimentação de Empregos (IME), Índice 
de Abertura Externa (IAE) e Índice de Movimentação 
Bancária (IMB). 
 Com relação ao último trimestre de dados 
disponíveis do IAEM (abril a junho/2017), verificou-
se que todos os subíndices apresentaram variações. No 
que concerne à arrecadação municipal é observada 
grande estabilidade na série analisada. Entretanto, no 
trimestre analisado o movimento positivo do subíndice 
foi influenciado pelo aumento da arrecadação de 
ICMS em dois setores: na indústria de transformação 
(31,84%) e no setor de serviços (41,42%).
 Já no que se refere à abertura externa e ao saldo 
de empregos o que se observou foi ganho de atividade, 
sendo que para o primeiro uma das justificativas é 
o aumento das importações de produtos minerais 
(28,80%) e manufaturados (40,89%). Em relação ao 
segundo, o bom comportamento deve-se em parte 
pelo aumento do saldo de empregos no setor agrícola e 
pecuário frente ao estado.
 A atividade bancária foi o único componente 
do IAEM a apresentar queda no trimestre citado. 
Este fato pode ser explicado pelo baixo aumento das 
atividades bancárias realizadas no município, o que 
não foi suficiente em termos relativos dentro do estado.
 Os modelos de previsão captaram o 
comportamento histórico dos dados das principais 
variáveis de cada subíndice, a saber: arrecadação de 

Tabela 1: Classificação dos maiores municípios de Minas 
Gerais segundo o IAEM – janeiro/2017 a junho/2017

Gráfico 1: Decomposição do IAEM para Juiz de Fora – ja-
neiro/2016 a junho/2017

Gráfico 2:  Arrecadação de ICMS na indústria de transfor-
mação em Juiz de Fora – janeiro de 2011 a junho de 2018

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM
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Regional
ICMS na indústria de transformação (Gráfico 2), 
saldo de empregos no setor de serviços (Gráfico 3), 
importação de produtos manufaturados (Gráfico 4) e 
depósitos à prazo (Gráfico 5).
 Ao analisar o segundo trimestre de 2017 (abril 
a junho/2017) constatou-se que, em relação ao mesmo 
período do ano anterior (abril a junho/2016), houve 
aumento nas principais variáveis de cada subíndice, 
sendo este de 38,20% na arrecadação de ICMS na 
indústria de transformação, de 78,13% nas importações 
de manufaturados, de 9,95% nos depósitos a prazo e 
de 156,23% no saldo de empregos do setor de serviços. 
Já em relação ao trimestre que está por vir (abril a 
junho/2018), segundo os modelos de previsão, espera-
se um aumento de 21,48% na arrecadação de ICMS 
na indústria de transformação e de 12,32% no saldo 
de empregos do setor de serviços. De forma contrária, 
estima-se queda de 16,44% nas importações de 
produtos manufaturados e de 0,45% nos depósitos a 
prazo.
 Vale destacar que o IAEM é um trabalho 
desenvolvido pela CMC, um projeto de extensão da 
Faculdade de Economia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Mensalmente os dados sobre a atividade 
econômica dos 853 municípios mineiros são divulgados 
pelo Boletim de Economia Regional. A metodologia 
adotada e os demais resultados podem ser encontrados 
no endereço eletrônico da CMC.

Gráfico 3:  Saldo de empregos no setor de serviços em Juiz 
de Fora – janeiro de 2011 a junho de 2018

Gráfico 4: Importação de produtos manufaturados em Juiz 
de Fora – janeiro de 2011 a junho de 2018

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM
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Gráfico 5: Depósitos à prazo em Juiz de Fora – janeiro de 
2011 a junho de 2018

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM



Valuation
Renda variável
 Com a retomada lenta e constante da economia, 
o mercado de ações já vem refletindo o otimismo 
dos investidores. O 3º trimestre já mostra uma alta 
de 19,27%, ante uma queda de 1,94% do dólar, o que 
sinaliza um fluxo de investidores estrangeiros para 
o mercado brasileiro. Além disso, nominalmente, o 
índice Ibovespa, termômetro da Bolsa, já ultrapassou 
o topo histórico que havia sido formado em maio de 
2008, a 72.592 pontos. Porém, quando olhamos o índice 
em dólar, que no mesmo dia de 2008 alcançou 44.617 
pontos e no último dia de setembro se encontrava em 
23.485 pontos, há ainda um upside de 89,98% do valor 
do índice em dólar para que chegue na máxima de 
2008.
 Entre as empresas do Índice Small Cap, a 
Estácio Participações (ESTC3) se destacou durante o 
terceiro trimestre do ano. Com aumento de 80,17% 
de junho ao final de setembro. Seu bom desempenho 
se justifica por sua gestão voltada para manter 
performance operacional. Em setembro, a empresa 
apareceu na classificação do Ranking Universitário 
Folha (RUF) entre os dez melhores centros de ensino 
particular no Brasil e a unidade do Rio de Janeiro obteve 
destaque dentre os players do estado. Esse ranking 
é uma avaliação anual do ensino privado e classifica 
as faculdades a partir dos indicadores de pesquisa, 
de ensino, de mercado, de internacionalização e da 
inovação.
 Em contrapartida, a empresa Wiz Soluções e 
Corretagem de Seguros teve uma queda significativa 
no período: 23,25%. O desempenho ruim da 
companhia foi decorrente do fim do contrato com a 
Caixa Econômica Federal e com a sócia francesa CNP. 
As negociações do contrato se estenderam por mais 
de um mês e terminaram com um revés para a Wiz. 
O mercado não reagiu bem e o preço do ativo caiu de 
forma significativa. Além disso, o balanço do segundo 
trimestre foi abaixo do esperado, evidenciando 
aumento da dívida, diminuição do lucro e capital de 
giro negativo.
 A constante queda da taxa Selic, aliada à 
retomada da economia e da geração de empregos, 
faz com que produtos de renda variável se tornem 
atrativos. Entre as alternativas, uma que sempre foi 
alvo de atenção entre os investidores conservadores é o 
setor imobiliário. Uma das opções para aqueles que não 
querem alocar uma grande quantidade de dinheiro em 
um imóvel é o FII (Fundo de Investimento Imobiliário), 
no período de junho a setembro, o índice IFIX (índice 
composto por fundos de investimento imobiliário) teve 
uma valorização de 7,35%, ante 19,27% do Ibovespa 
e 20,28% do IMOB (Índice composto por ações de 
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Gráfico 1: Ibovespa/Dólar

Gráfico 2: Rentabilidade base 100

Fonte: Elaboração própria CMC (Economática)

Fonte: Elaboração própria CMC  (Economática)

Gráfico 3: Retorno base 100

Fonte: Elaboração própria CMC (Economática)



Valuation
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construção civil e exploração de imóveis). Os FIIs mais 
rentáveis são aqueles compostos por imóveis voltados 
a unidades educacionais, agências bancárias, lajes 
comerciais e shoppings/varejo.

Renda Fixa 
 A Taxa Selic já acumula oito quedas seguidas 
desde o início de 2017, passando de 13,75%a.a. para 
8,25%a.a., e pode fechar o ano, de acordo com as 
expectativas do mercado expostas no Boletim Focus, 
em 7,25%. O fato, combinado com a expectativa de 
inflação de 2,98% para este ano, pode servir de incentivo 
às operações de depósito em conta poupança que, 
apesar da sua menor rentabilidade, é a modalidade de 
renda fixa mais conhecida pelos brasileiros. Importante 
atentar para o fato de que, quando a Taxa Selic é fixada 
em 8%a.a., a Poupança rende apenas 70% dessa taxa, 
com 30% de deságio em relação a ela. Apesar de ser 
isenta de IR, a aplicação ainda perde para os demais 
ativos de renda fixa atrelados à Selic, cuja tributação 
é de, no máximo, 22,5%, podendo chegar a 15% para 
quem investe por 2 anos ou mais.
 Ao escolher um Título Público, o investidor 
deve manter-se atento, visto que a modalidade pós-
fixada atrelada ao IPCA ou a Selic pode não apresentar 
um bom rendimento, fruto das expectativas em relação 
às taxas que, como dito anteriormente, estão em ritmo 
de queda. Os títulos pré-fixados apresentam taxa de 
rentabilidade na faixa de 8% a 9% e podem ser uma 
boa alternativa na atual conjuntura. O gráfico ao lado 
apresenta a rentabilidade dos títulos públicos e da 
poupança no terceiro semestre de 2017. Atenção para o 
fato da NTN-B 2050 ser indexada ao IPCA e, portanto, 
à inflação, enquanto a LTN 2023 é uma modalidade 
pré-fixada. 
 Por fim, vale ressaltar que o CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário) pós-fixado está sempre 
muito próximo à Selic e, portanto, pode não ser 
uma boa forma de investimento para o momento. 
Da mesma forma, o CDB (Certificado de Depósito 
Bancário), que é vendido comumente pelos bancos 
na modalidade pós-fixada, tem rentabilidade baseada 
no CDI. Entretanto, a porcentagem paga pelos CBDs 
em relação ao CDI varia de acordo com o montante 
investido e o risco do banco, sendo esses fatores que 
devem ser levados em consideração pelo investidor no 
momento da tomada de decisão.

Gráfico 4: Retorno base 100

Gráfico 5:

Fonte: Elaboração própria CMC  (Economática)

Fonte: Elaboração própria CMC  (Economática)
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