TAXA DE JUROS - ESPECIALISTAS
APOSTAM EM DIA HISTÓRICO COM NOVA
REDUÇÃO

O Comitê de Política Monetária está reunido hoje para decidir o
futuro da taxa Selic, atualmente em 6,75%. A possibilidade de subir não
é cogitada, nem tão pouco a manutenção da mesma. A aposta de quase
a totalidades dos especialistas é em um novo corte. Na prática, a Selic
serve como uma balizadora de todas as outras taxas de juros praticadas,
como cheque especial e cartão de crédito, por exemplo. Isso
consequentemente aumenta o crédito, o consumo e acelera a
produção industrial e a economia como um todo. Entretanto, os
investidores devem ficar atentos, principalmente em relação aos ativos de
renda fixa.

Especialistas comentam a Selic:
“Minha expectativa é de que o corte será de 0,25% na reunião do
COPOM, tendo em vista que a inflação continuou em declínio no início de

2018, trazendo a taxa Selic para 6,5%. A queda de juros desde o ano
passado deve refletir em 2018 de forma mais significativa sobre a
atividade econômica, estimulando alguns segmentos, tais como de bens
duráveis e de consumo. O maior recuperação da atividade econômica
(expectativa de PIB de 3% para 2018) tende a favorecer o mercado
de ações, que deve apresentar maior volatilidade de preços (sobe e
desce), em vista das eleições em outubro. O mercado financeiro
acompanhará o desempenho político dos candidatos, as propostas, as
agendas econômicas. A volatilidade pode criar oportunidades de
investimentos. Por outro lado, a queda de juros deve refletir de forma
negativa sobre as alternativas de investimentos em renda fixa”, explica
Vicente Koki, Analista-Chefe da DMI GROUP.
“Com o corte previsto de 0,25%, investir em renda fixa tradicional
acaba ficando cada vez menos atraente, levando os investidores a
buscarem novas alternativas, com um pouco mais de risco, a fim
de compensar um nível de taxa de juros tão baixa. A taxa de juros se
mantendo nesse nível acaba traz a mudança do paradigma, de que
ganhar dinheiro no Brasil é e sempre foi fácil”, diz Pedro Coelho
Afonso, Chefe de Operações da Gradual Investimentos.
“O mercado trabalha quase em sua totalidade com a expectativa
de queda de juros para 6,5%. Este fato barateia o crédito para as
empresas e para o consumidor, o que automaticamente faz girar o
dinheiro na economia e consequente o consumo. Entretanto, os
investimentos em renda fixa deixam cada vez mais de serem
atraentes e força o investidor a correr um pouco mais de risco. Os
fundos com bons gestores são uma boa alternativa. O mercado de renda
variável deve ter um novo ciclo de altas, em função do crescimento das
empresas. O investidor precisa estar atento a este novo momento

econômico do país”, explica André Bona, Educador Financeiro do
Blog de Valor.
“Acredito em mais um corte de 0,25% seria o ponto final neste
processo. São dois pontos importantes que podemos ver neste processo.
O primeiro em relação a desalavancagem das empresas com a redução
de despesas financeiras, ou seja, pagando menos juros sobra mais
recursos para investimentos no negócio. O segundo é o aumento da
demanda por novas operações de crédito por parte das instituições
financeiras. Neste cenário parte dos recursos de foram sacados da
poupança devem retornar. Em contrapartida, parte dos recursos da
renda fixa com certeza migrará para a renda variável”, ressalta Thiago
Figueiredo, Gestor da Horus GGR.

