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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
Educação Financeira, pilar para a Liberdade

Por Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli – Professora de Finanças da Faculdade de Economia e
do Programa de Pós-graduação em Economia da UFJF e Coordenadora da área de Valuation

do Projeto Conjuntura e Mercados Consultoria (CMC).
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 Quando um casal descobre que terá um filho, todo um processo de preparação começa. Entre papinhas, 
vacinas e material escolar, uma coisa costuma passar despercebida: a necessidade de educar esse filho para viver 
uma vida plena, com liberdade financeira. Quando falo em liberdade financeira, não me refiro a deixar herança, um 
recurso finito. Antes, me refiro a capacitá-lo como indivíduo para o planejamento de suas necessidades e desejos; 
fixação de metas capazes de tornar sonhos em realidade; definição, de acordo com suas preferências, do
que querer, quando querer e, principalmente, como fazer para obter o que se quer. O acesso a essa faculdade 
importantíssima se dá por uma forma especial de educação, a Financeira.
 Possuir Educação Financeira é o que permite ao indivíduo tomar decisões conscientes envolvendo o dinheiro, 
por meio do cálculo preciso dos custos e benefícios associados a cada uma dessas decisões em sua vida diária.
Infelizmente, o Brasil ainda é carente desse tipo de educação. Pesquisas mostram que 8 em cada 10 brasileiros não 
sabem quanto gastam, endividam-se o equivalente a 6 vezes sua renda mensal e, quando inadimplentes – o que ocorre 
com 4 em cada 10 consumidores – pagam apenas 1/3 das prestações devidas. A falta de controle financeiro afeta a 
saúde do indivíduo, sendo a principal causa do stress e levando à depressão, úlcera e até suicídio. Na vida familiar, 
50% dos divórcios têm como causa alegada as dificuldades financeiras. Nas empresas, o descontrole reduz em 20 
horas/mês a produtividade de um trabalhador endividado – é como se o trabalhador “faltasse” (mesmo estando 
de corpo presente), todo mês, a 2,75 dias de trabalho por falta de saúde financeira. Na Economia, a inadimplência 
impede a queda mais acentuada dos juros, encarece o financiamento, inibe o investimento, reduz o consumo e refreia 
o crescimento do PIB. A mim, parecem razões suficientes para pensarmos em Educação e Saúde Financeira como 
assuntos de interesse privado e público.
 Não por acaso, agora em dezembro de 2017, o Ministério da Educação deu força de lei ao assunto. Por meio 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluiu a Educação Financeira entre os temas transversais que deverão 
constar nos currículos das escolas de ensino fundamental de todo o País. Isso significa que, a partir de agora, esse tema 
passa a fazer parte das propostas pedagógicas da educação fornecida por estados e municípios. Embora considere a 
Educação Financeira um tema interdisciplinar, a base de matemática o incorpora explicitamente. Ele aparece sugerido 
como “contexto” para o desenvolvimento de conteúdos típicos da matemática, como porcentagem e cálculo de juros. 
Há, entretanto, uma clara distinção entre Matemática Financeira e Educação Financeira. Como explicou Cláudia 
Forte, superintendente da AEF Brasil (entidade ligada à Febraban, que produz materiais e realiza projetos ligados ao 
tema em escolas públicas do país), em entrevista ao Portal NovaEscola, “a contribuição mais importante da Educação 
Financeira é ajudar o aluno, desde cedo, a desenvolver a capacidade de planejar sua vida, sua família, e tomar boas 
decisões financeiras”.
 O Brasil já conta, desde 2010, com a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que prevê a 
realização de uma série de ações nesse âmbito, tanto nas instituições escolares quanto na sociedade em geral. Por 
decreto, também foi instituído o Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), no âmbito do Ministério da 
Fazenda, que conta com membros do Ministério da Educação (MEC), do Banco Central e de outros órgãos do governo 
e da sociedade civil. Durante o processo de construção da BNCC, essas instituições trabalharam para que o tema fosse 
inserido no texto final do documento.
 Minha percepção desse processo é que estamos convivendo com a primeira geração de adultos consumidores 
que não viveram processos hiperinflacionários e que, portanto, conseguem perceber o correto valor dos bens e 
serviços ofertados. Essa geração também não sofreu os efeitos de políticas econômicas heterodoxas, com desrespeito 
à propriedade privada, como confisco e moratória de dívidas. Por isso, não pensa em guardar dinheiro debaixo do 
colchão ou em imóveis por medo de terem suas economias confiscadas. Sabem o que são juros reais e não apenas a 
mera correção monetária dos efeitos da inflação sobre suas economias. Faltava, a eles e a seus filhos, que começam a 
nascer, apenas os meios, as técnicas, as explicações de causa-efeito da poupança e do investimento – principalmente 
aquele realizado com uma relação satisfatória entre risco e retorno – em seu consumo presente e futuro. Em suma, a 
parte mais fácil de ser adquirida. A partir do acesso amplo à Educação Financeira, não falta mais nada. Pelo menos 
nessa seara, o momento não é de desafios, mas de oportunidades. Que venha o futuro e, com ele, o crescimento e o 
desenvolvimento que recursos mais bem distribuídos são capazes de trazer.



Macroeconomia
 Dado o cenário um tanto quanto turbulento 
no âmbito político e o alto grau de incerteza presente 
na economia nacional, pode-se dizer que os números 
apresentados pelo PIB, mesmo distantes do ideal, não 
foram deveras ruins. O Crescimento de 1,41% no terceiro 
trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior 
indicou certa tendência de recuperação, ainda que 
gradual, da economia brasileira nos últimos meses do 
ano. Aqui merece destaque novamente o desempenho 
do setor agropecuário, com alta de 9,1% em comparação 
com o mesmo trimestre de 2016, e a elevação de 2,2% no 
consumo das famílias neste mesmo período. Cabe ressalva 
também ao setor industrial e o de serviços, que romperam 
o histórico de quedas consecutivas e apresentaram 
números positivos, 0,4% e 1,0% respectivamente. O IBC-
Br, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, 
seguiu a tendência que vinha demonstrando desde 
fevereiro, fechando o mês de novembro com alta de 2,83% 
em relação a novembro de 2016. 
Durante o quarto trimestre a inflação, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado 
em 12 meses, continuou se apresentando abaixo do piso 
da meta do Banco Central (4,5% ± 1,5 p.p.), em outubro 
a taxa era de 2,70% a.a e terminou 2017 em 2,95% a.a, 
depois de fechar 2015 em 10,67% e 2016 em 6,29%. Essa 
queda na taxa de inflação ligeiramente abaixo do piso de 
3% é resultante primariamente de uma queda acentuada 
nos preços da alimentação no domicílio, -4,85%, um 
componente com peso significativo na composição do 
grupo de alimentos e bebidas o qual por sua vez é o grupo 
com a maior participação no IPCA e que apresentou uma 
variação final de – 1,87%. Outro grupo que apresentou 
queda foi artigos de residência, com uma redução de 
-1,48%. Já os grupos de Habitação e Transportes foram 
os que apresentaram maior crescimento, de 6,2% e 4,1% 
respectivamente. 
   No que tange o desemprego, que é medido pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), voltou a apresentar queda, saindo dos 12,6% 
em agosto para 12% em novembro, a estimativa é de que 
12,571 milhões de pessoas presentes na força de trabalho 
estão desocupadas. O total de pessoas ocupadas cresceu 888 
mil entre agosto e novembro, sendo atualmente um total 
de 91,949 milhões. Mesmo seguindo a queda de trimestre 
anteriores a taxa de desemprego se apresenta como um dos 
principais desafios para a economia brasileira em 2018.
Assim como em todo o restante do ano, o 4º trimestre de 
2017 foi de saldo positivo na Balança Comercial brasileira. 
Somando os meses de outubro, novembro e dezembro, 
superávit de U$ 13,74 bilhões, que fizeram com que o ano 
terminasse com resultado 40,57% superior a 2016 (U$ 
67,06 bilhões neste ano, frente a U$47,71 bilhões do período 
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Macroeconomia
passado). Tal resultado foi possível graças a elevação 
de 17,55% nas exportações, que saíram de U$ 185,26 
bilhões para U$ 217,79 bilhões. As importações também 
subiram, mas em menor escala: de U$ 137,55 bilhões para 
U$ 150,73 bilhões, 9,57%. Isso pode ser explicado pelo 
comportamento do dólar frente ao real: passou todo o 
ano acima dos R$ 3,00, tendo como valor mais baixo no 
intervalo os R$ 3,05 de fevereiro. Ao longo do ano a moeda 
norte-americana avançou ainda mais frente a brasileira, 
terminando 2017 em R$ 3,31. O comportamento pode ser 
atribuído ao ainda turbulento momento político vivido 
pelo país, que apesar de ter melhorado economicamente, 
ainda enfrentou diversos períodos de insegurança política. 
Com o dólar valorizado, então, é natural que o saldo da 
balança comercial seja positivo. Os números positivos da 
economia impactaram ainda na Conta Capital do Brasil: 
entraram U$ 347 milhões de dólares a mais do que saíram 
entre janeiro e novembro de 2017.
Mesmo com as contas do Governo fechando o mês 
de novembro com um superávit de R$1,3 bilhões, no 
acumulado do ano o resultado primário registra déficit 
de R$101,89 bilhões, valor correspondente a 2,5% do PIB 
até então. Após a alteração da meta fiscal, ocorrida em 
setembro de 2017, para um déficit de R$ 159 bi, espera-
se que esta seja cumprida sem maiores contratempos. A 
Dívida Bruta do Governo Central segue em uma trajetória 
ascendente chegando ao valor de R$ 5,363 tri em novembro, 
quantia que equivale a 82,28% do PIB (frente aos 81,46% 
no final do terceiro trimestre). Os constantes aumentos 
em magnitudes significativas evidenciam a importância 
da discussão de algumas reformas estruturais, como a 
da Previdência e Tributária, a fim de tentar reverter esta 
trajetória da dívida.
Os números do 4º trimestre, assim como o acumulado 
do ano, demonstram a recuperação das principais 
variáveis macroeconômicas, além, até mesmo, das 
expectativas iniciais de mercado. Os escândalos políticos 
continuam sendo uma forte fonte de incerteza para 
economia, contudoas políticasmonetária e fiscal bem 
definidas possuem o potencial de sinalizara retomada do 
crescimento. Nesse cenário político conturbado, a eleição 
presidencial em 2018 torna-se um fator crucial para 
sustentação do que foi conquistado até então em termos 
da retomada da atividade econômica.  Esperamos que o 
debate em torno de temas como a reforma da previdência 
e tributária ganhem contornos mais definidos durante 
a campanha e que a força política de um governo com 
representatividade e recém empossado possa destravar a 
sua tramitação no Congresso Nacional.

6 | Boletim de Conjuntura Econômica - Conjuntura e Mercados Consultoria | Nº 8 - Janeiro 2018



Setorial
Crédito:
 As taxas de crédito recuaram em dezembro de 2017 
na comparação com o mês anterior, representando a décima 
terceira redução mensal consecutiva na taxa. Os motivos para 
as reduções seriam: a redução da Taxa Básica de Juros Selic e 
expectativas de novas reduções da mesma.
 As seis linhas de crédito presentes na pesquisa 
da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (ANEFAC) diminuíram 
suas taxas para pessoas física e jurídica, apresentando ambos 
seus menores níveis desde outubro de 2015. A taxa de juros 
média geral para pessoa física recuou, em dezembro de 
2017, 1,83 pontos percentuais, passando a ser de 133,7% a.a. 
Nos meses de outubro e novembro de 2017, as taxas foram 
de, respectivamente, em 136,59% a.a. e 135,53% a.a. Já para 
pessoa jurídica, a taxa recuou 0,95 % ainda em dezembro de 
2017, passando a ser de 63,27% a.a. O mês de outubro de 2017 
fechou com uma taxa acumulada de 65,92% a.a. e novembro 
de 2017 com 64,22% a.a. (Gráfico 1).

Comércio:
 Na passagem de outubro para novembro de 2017, 
o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,7%, 
mostrando resultados positivos para 5 das 8 atividades 
pesquisadas (Tabela 1). No acumulado janeiro-novembro, 
a taxa foi de 1,9% e o indicador acumulado nos últimos 12 
meses foi de 1,1%, mantendo a ascendente trajetória iniciada 
em outubro de 2016. Os setores que obtiveram as maiores 
variações positivas foram: Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (8,0%); e Móveis e eletrodomésticos (6,1%), 
que efetuam grande parte de suas vendas via internet. Já os 
setores Combustíveis e lubrificantes (-1,8%) e Equipamentos 
e material para escritório, informática e comunicação (-5,8%) 
apresentaram recuo no mês de novembro, compensando 
os avanços registrados no mês anterior. O setor de Tecidos, 
vestuários e calçados (0,0%) manteve as vendas estáveis na 
passagem de outubro para novembro de 2017.
 Em novembro de 2017 o comércio varejista ampliado 
registrou a sétima taxa positiva consecutiva (8,7%) em relação 
ao meses de 2016. No acumulado de janeiro a novembro de 
2017, a variação positiva foi de 3,7%, e, nos últimos 12 meses, 
de 2,6%.
Indústria:
O índice de evolução da produção recuou em dezembro 
de 2017, 42,4 pontos, valor abaixo da linha divisória de 50 
pontos, que separa queda de aumento da produção. Ressalta-
se, contudo, que o resultado obtido em 2017 foi o maior para 
dezembro dos últimos seis anos, o que sugere a manutenção 
do processo de recuperação da indústria (Gráfico 2).
 Em relação à Utilização da Capacidade Instalada 
(UCI), os meses de outubro e novembro apresentaram 
aumento de 1 ponto percentual (p.p.). Em novembro, 
foi alcançado o nível de 68% de utilização da capacidade 
instalada, o maior percentual em quase três anos. Já em 
dezembro, devido a fatores sazonais, houve queda de 4 pontos 
percentuais, mas, mesmo com o recuo, o resultado foi o maior 
para esse mês, considerando os últimos três anos.
 Com relação aos estoques, em outubro de 2017, o 
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Gráfico 1: Evolução da Taxa de Juros Pessoa Física e Jurídica (%a.a):

Gráfico 2: Índice de Confiança do Consumidor e Índice de 
Confiança dos Empresários Industriais (pontos)

Gráfico 3: Evolução do nível de estoques (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

Tabela 1: Volume Mensal do Comércio:



Setorial
patamar foi igual a 50,3 pontos.  Em novembro, houve recuo 
de -0,5 pontos. Já em dezembro, devido ao fator sazonal, 
houve uma maior queda (-2,6 pontos) (Gráfico 3).

Serviços:
 O volume de serviços avançou 1,0% em novembro 
de 2017 em relação ao mês anterior. Em setembro e outubro 
de 2017 o setor recuou, respectivamente, 0,1% e 0,8%. A taxa 
de variação recuou tanto na comparação acumulada no ano 
(-3,2%) quanto na de 12 meses (-3,4%). As categorias: serviços 
prestados às famílias e serviços de informação e comunicação 
variaram 0,9% em novembro de 2017 em relação ao mês 
anterior (Tabela 2). Já quanto às receitas nominais, em 
novembro de 2017 houve aumento de 1,2% em relação a 
outubro de 2017. Seguindo a mesma base de comparação, 
setembro de 2017 variou positivamente (0,3%) e outubro de 
2017 negativamente (-0,1%). A variação da receita nominal 
foi positiva tanto no acumulado do ano (2,3%), quanto nos 
últimos 12 meses (1,9%) (IBGE, 2017).
 A confiança no setor recuou 0,1 ponto em novembro 
de 2017 após os avanços de setembro (2,4 pontos) e outubro 
de 2017 (2,2 pontos) se comparados ao mês anterior (FGV, 
2017).

Energia:
 A bandeira tarifária de dezembro, como estipulado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi 
vermelha em patamar 1, o que representa uma redução em 
relação ao mês anterior, no qual a tarifa havia sido vermelha 
patamar 2, a mais cara do mercado. De acordo com a Empresa 
de Pesquisa Elétrica (EPE), no último trimestre de 2017, 
ocorreram aumentos constantes no consumo de energia 
elétrica em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 
novembro, por exemplo, o consumo totalizou 39.543 GWh, 
um avanço de 2,4% frente ao mesmo mês em 2016, sendo este 
o primeiro avanço desde 2014. Como mostrado no Gráfico 
4, houve crescimento acumulado de consumo de energia 
elétrica no Sul (3,1%), Centro-Oeste (1,7%), Sudeste (0,1%) 
e Norte (0,5%), e queda no Nordeste (-0,2%). O resultado 
médio para o Brasil foi um aumento de 0,8%.

Agropecuária
 A safra de grãos de 2017 apresentou produção de 
cerca de 242 milhões de toneladas, crescimento de 30,3% em 
relação à safra de 2016 (IBGE, 2017). Dados do ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento estimam que o valor 
bruto da produção agropecuária para 2017 foi de R$ 533,5 
bilhões, um aumento de 1,6% acima de 2016, que foi de R$ 525 
bilhões. A estimativa do IBGE no mês de outubro aponta que a 
produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, em toneladas, 
foi: Centro-Oeste (75,1 milhões); Sul (73,4 milhões); Sudeste 
(20,6 milhões); Nordeste (9,7 milhões) e Norte (7,0 milhões), 
como demonstrado no gráfico 5 em números percentuais. 
O estado do Mato Grosso liderou a produção, com uma 
participação de 26,2%, seguido pelo Paraná (17,2%) e Rio 
Grande do Sul (15,2%), como mostra o gráfico 6. Entretanto, 
a agropecuária apresentou saldo negativo de -21.761 vagas 
de emprego, uma retração de -1,34% sobre o mês de outubro 
(CAGED, 2017).
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Gráfico 4: Variação (%) do consumo de energia elétrica 
acumulada do ano até novembro em relação à 2016

Gráfico 5: Participação das regiões na produção de grãos 
em outubro de 2017 (%)

Fonte: Elaboração própria CMC - EPE

Fonte: Elaboração própria CMC - IBGE

Gráfico 6: Participação dos principais estados na produção 
de grãos em outubro de 2017 (%)

Fonte: Elaboração própria CMC - IBGE

Tabela 2: Volume Mensal de Serviços (%)



Regional
 Com o propósito de obter uma análise 
diferenciada, que fornecesse informações mais 
detalhadas e de qualidade acerca dos municípios do 
estado de Minas Gerais, foi que a CMC desenvolveu o 
Indicador de Atividade Econômica Municipal (IAEM).
 Na Tabela 1 é possível observar os 10 principais 
municípios de Minas Gerais segundo o IAEM do mês 
de outubro/2017. No período analisado, de maio/2017 
a outubro/2017, observa-se a estabilidade dos 
municípios de Belo Horizonte e Contagem, os quais 
se mantém, respectivamente, na 1ª e na 4ª posição no 
ranking. No que cerne aos municípios de Uberlândia 
e Betim, constata-se que ambos trocam de posições ao 
longo dos meses, oscilando entre as 2ª e 3ª posições. 
Para Uberaba, Juiz de Fora, Nova Lima e Itabira, nota-
se baixa movimentação no ranking, o mesmo já não 
pode ser dito para Itabirito e Brumadinho, os quais de 
setembro a outubro/2017 apresentaram significativa 
ascensão na classificação dos municípios mineiros, 
segundo o IAEM. Para esses dois municípios, o principal 
motivo para tal movimentação foi o subíndice referente 
à arrecadação municipal.
 No Gráfico 1, observa-se, para Juiz de Fora, 
a evolução dos quatro subíndices, entre os meses de 
outubro/2016 a outubro/2017, 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 (agosto a outubro/2017), 
verificou-se que todos os subíndices apresentaram 
variações. No que diz respeito à arrecadação municipal, 
observa-se grande estabilidade no período analisado. 
Sendo que, no trimestre analisado, obteve-se um 
pequeno movimento positivo no subíndice, justificado, 
majoritariamente, pelo aumento no repasse de IPI 
(33,98%) ao município.
 Já no que tange à abertura externa o que se 
observou foi uma sutil queda, a qual pode ser explicada 
pelo bom comportamento, em termos relativos, 
de outros municípios dentro do estado, quando 
comparados à Juiz de Fora.
 No que cerne à movimentação de empregos, o 
observado é uma forte queda no trimestre estudado. 
Tal movimentação pode ser explicado pela perda de, 
respectivamente, 98 e 217 postos de emprego nos 
setores da indústria manufatureira e de serviços.
 A atividade bancária no município apresentou 
alta entre os meses de agosto a outubro/2017, sendo 

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

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

Gráfico 2:  Repasse de IPVA em Juiz de Fora – janeiro de 
2011 a outubro de 2018

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM
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esta justificada pelo aumento dos depósitos bancários 
(44,11%) e pelo ótimo resultado obtido nas operações 
por recebimento no último mês analisado.
 Os modelos de previsão captaram o 
comportamento histórico dos dados das principais 
variáveis de cada subíndice, a saber: repasse de IPVA 
(Gráfico 2), saldo de empregos no setor manufatureiro 
(Gráfico 3), importação de produtos manufaturados 
(Gráfico 4) e depósitos de poupança (Gráfico 5).
 Ao analisar o terceiro trimestre de 2017 (agosto 
a outubro/2017), para as principais variáveis de cada 
subíndice, e compará-lo ao mesmo período em 2018 
(agosto a outubro/2018) espera-se que haja redução 
nos depósitos de poupança (1,34%) e nas importações 
de produtos manufaturados (64,85%). Para o saldo de 
empregos do setor manufatureiro é também aguardado 
queda, sendo que a expectativa é de que sejam criados 
apenas 2 postos de emprego no terceiro trimestre de 
2018, frente os 71 criados no mesmo período em 2017. 
Já para o repasse de IPVA, a expectativa é de que o 
resultado obtido em 2017 se repita em 2018.
 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 manufatureiro em 
Juiz de Fora – janeiro de 2011 a outubro de 2018

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

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM

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

Fonte: Elaboração própria CMC - Boletim IAEM



Valuation
Renda Variável
 Os constantes atrasos para a votação da 
Reforma da Previdência e o receio dos investidores 
quanto às eleições de 2018 fizeram com que a bolsa se 
mantivesse praticamente estável no último trimestre 
de 2017, apresentando uma alta de 2,75%, contra uma 
alta de 4,39% do dólar, sinalizando um maior fluxo de 
compra do dólar, mostrando que os investidores estão 
procurando se proteger da incerteza econômica. Isto 
ocorre pois a não aprovação da Reforma pode apontar 
para um aumento constante dos gastos públicos, o 
que exigiria um aumento cada vez maior da Dívida 
Pública, pressionando a elevação da Selic e inibindo os 
investimentos privados.
 Em dezembro, a bolsa subiu 5,73%, permitindo 
que o trimestre não fechasse negativo. O mês é 
tradicionalmente marcado por altas do Ibovespa: 
desde 2002, em 11 dos 16 anos, dezembro registrou 
valorização do índice.  
 Dentro do índice Small Cap, a Queiroz Galvão 
foi a empresa que mais valorizou ao longo do 4T17, com 
uma alta de 36,6%. Com a volta do aumento dos preços 
no mercado de óleo e gás, as operações de empresas deste 
setor se tornam mais lucrativas, o que vem acarretando 
bom resultados aos players. A companhia é um exemplo 
das consequências desta recuperação: o resultado 
apresentado ainda no 3T17 mostrou a continuidade de 
um bom trabalho de sua administração, mantendo um 
alto valor em caixa e bons indicadores financeiros, o 
que trouxe bastante otimismo aos investidores.  
 Em contrapartida, entre as empresas que compõe 
o Índice Small Cap, a Hering se destacou negativamente 
durante o quarto trimestre de 2017, com uma queda de 
8,17%. A desvalorização das ações da empresa vem em 
contrapartida a uma alta do setor varejista e se deve, 
principalmente, à diminuição nas vendas pelo critério 
“mesmas lojas” (unidades abertas há mais de um ano) em 
relação a 2016. Tal fato tem como consequência a perda 
de market share da companhia. Ademais, é importante 
destacar que o balanço do terceiro trimestre foi abaixo 
do esperado, com uma diminuição do lucro e do capital 
de giro, além do aumento das dívidas. O mercado não 
reagiu bem a essas notícias, o que ocasionou a queda no 
valor do ativo.

Renda Fixa
 Com a queda acentuada de 6,75 pontos 
percentuais na taxa Selic, que atingiu a marca dos 7% 
a.a. em dezembro, acompanhada da inflação de apenas 
2,95% a.a., os investimentos em títulos do Tesouro 
Nacional, principalmente os indexados ao IPCA e à 
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Fonte: Elaboração própria CMC (Economática)

Fonte: Elaboração própria CMC  (Economática)

Fonte: Elaboração própria CMC (Economática)
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taxa básica de juros, tornaram-se menos atrativos para 
compra. De acordo com o Tesouro Nacional, os resgates 
antecipados se intensificaram no terceiro e quarto 
trimestres de 2017, acompanhando o movimento 
de queda das taxas de juros. Apesar do recuo dos 
investimentos, em comparação com dezembro de 2016, 
o estoque de títulos em mercado, de acordo com o 
Governo Federal, registrou um aumento de 18,12%. 
 Já a poupança teve o melhor rendimento 
dos últimos dez anos, com rentabilidade bruta de 
6,93%a.a., além de registrar saldo positivo na relação 
entre depósitos e saques de R$17,12 bilhões em 2017. 
O resultado positivo da caderneta foi impulsionado 
pela queda da inflação, que possibilita um ganho real 
atrativo para o investidor de 3,88% a.a. Também conta 
a favor da poupança a não incidência de Imposto de 
Renda e taxas administrativas. Apesar dos resultados 
positivos do investimento, a rentabilidade dos títulos, 
principalmente prefixados, segue mais atrativa e é uma 
boa opção de longo prazo: o Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais 2027 (NTNF), por exemplo, oferece 
remuneração bruta de 9,83% ao ano. 
 O CDB (Certificado de Depósitos Bancários), 
geralmente atrelado ao CDI, também perdeu força no 
último trimestre do ano, acompanhando a redução 
da taxa básica de juros. Uma alternativa para garantir 
maior rentabilidade neste tipo de aplicação é a compra 
de CDBs de bancos menores, que oferecem percentuais 
do CDI mais atrativos por serem instituições de maior 
risco. 
 Outra opção de investimento interessante, os 
Fundos imobiliários se caracterizam por apresentar 
retornos consistentes a um baixo risco. Com a esperada 
recuperação do setor de construção no país no ano 
de 2018, os bons fundos devem apresentar retornos 
interessantes ao longo do ano. Em 2017, o índice 
IFIX (índice composto por fundos de investimento 
imobiliário) obteve retorno total de 20% contra 25% do 
Ibovespa, mas a volatilidade dos fundos imobiliários 
foi 70% mais baixa, o que gera um retorno ajustado ao 
risco 63% mais alto. O SHPH11, um fundo de tijolo 
que investe em shoppings, obteve aumento de 13,39% 
em sua cotação em 2017, enquanto o fundo MFII11, 
composto por parte de desenvolvimento e parte de 
papel, obteve aumento de 33,13% em sua cotação. No 
quarto trimestre, o desempenho destes fundos foram 
superiores ao Ibovespa: o SHPH11 apresentou aumento 
de 3,80%, enquanto o MFII11 valorizou-se incríveis 
17,96%.

Fonte: Elaboração própria CMC  (Economática)
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