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Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2022 

 

Carta Mensal de Outubro 
 

Inflação / Selic / Eleições 

Se o mês de setembro não foi fácil para a rentabilidade dos investimentos, o mesmo não podemos falar de outubro. 

No geral todos as estratégias experimentaram bons resultados, e para aqueles que possuíam carteiras bem 

diversificadas apresentaram forte rentabilidade. Na renda fixa os fundos foram beneficiados pelo fechamento da 

curva de juros, na renda variável os fundos ligados a índices IBOVESPA subiram mais 5% e no acumulado do ano está 

muito próximo das metas atuarias. Por fim, os ativos ligados a índices no exterior, que vinham amargando resultados 

ruins nos últimos meses, tiveram bons resultados no mês. 

 

 

A inflação segue como destaque, e começando pelo Brasil, o IPCA fechou pelo terceiro mês consecutivo no negativo, 

fato que não ocorria desde 1998. Os resultados ainda seguem impactado pela redução dos preços dos combustíveis, 

energia e telecomunicações. Por outro lado, alguns pontos chamam a atenção, já que suprindo esses itens, os dados 

ainda apresentam boa alta, como é o caso dos alimentos, que apresentam a maior inflação acumulada nos nove 

primeiros meses do ano desde o início do plano real. Com a estabilização dos preços dos combustíveis, para o mês 

de outubro os dados do IPCA-15 divulgado, apontam para o fim da série de deflação. 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/


 
 

 Mais Valia Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 99614-6774 / (21) 99739-9777                                                                Página 2 de 4 
              www.maisvaliaconsultoria.com.br Rua General Artigas 232/301 Leblon Rio de Janeiro RJ 22.441-140 

 

 

Outro dado que reforça a questão, é que os números do boletim Focus divulgado pelo Banco Central na última 

segunda feira dia 31 de outubro, apresentaram ligeira elevação nas projeções de inflação para 2022, interrompendo 

uma série de 17 quedas consecutivas. 

 

Boletim Focus: 31/10/2022 

Já a inflação mundial, ainda continua apresentando números elevados e isso tem provocado uma manutenção das 

políticas monetárias restritivas nas principais economias globais. 

 

Falando um pouco sobre a taxa juros, aqui no Brasil, o COPOM, manteve inalterada pela segunda reunião seguida a 

taxa básica de juros (SELIC) da economia brasileira considerando os dados que apontam para uma atividade 

econômica local um pouco mais moderada, reforça que a queda da inflação esta ligada a preços afetados por 

medidas tributárias e que a inflação ao consumidor continua elevada. Com relação ao futuro, em seu comunicado, 

reforça que existem fatores de riscos em ambas as direções, por um lado existe persistências das pressões 

inflacionarias globais e incerteza sobre o futuro fiscal do país, por outro considera uma possibilidade de queda 

adicional dos preços de comodities e desaceleração global mais acentuada. 

 

PAÍS INFLAÇÃO PAÍS INFLAÇÃO

CHINA 2,8% INDIA 7,4%

TAIWAN 2,8% AFRICA DO SUL 7,5%

JAPÃO 3,0% TAILANDIA 8,1%

ARÁBIA SAÚDITA 3,1% EUA 8,2%

SUIÇA 3,3% MEXICO 8,7%

CORÉIA DO SUL 5,6% ZONA EURO 9,9%

INDONESIA 6,0% GRÃ BRETANHA 10,1%

FILIPINAS 6,9% SUÉCIA 10,8%

CANADÁ 6,9% RUSSIA 13,7%

NOVA ZELANDIA 7,2% POLONIA 17,2%

BRASIL 7,2% ARGENTINA 82,9%

AUSTRALIA 7,3% TURQUIA 83,5%
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Ainda em sentidos opostos aos do Brasil, O Federal Reserve (Fed) elevou a taxa de juros dos EUA em 0,75 ponto 

percentual pela quarta vez consecutiva. Com isso, os juros norte-americanos passam a um intervalo de 3,75% a 4% 

ao ano, atingindo o maior nível desde 2008. Em seu comunicado, reforçou que a inflação permanece elevada 

refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia. 

Já o Banco Central Europeu (BCE), anunciou a elevação da taxa de juros em 0,75%, deixando claro que continuará 

elevando nas próximas reuniões a taxa básica de juros até que estejam totalmente eliminados o s riscos 

inflacionários. 

As eleições presidenciais terminaram, com o ex-presidente Lula saindo vitorioso no pleito, mas com uma margem de 

votos muito mais apertada do que as pesquisas originalmente apontavam. A questão que deverá ser monitorada é 

como se dará a passagem do bastão e  como serão as composições dos ministérios do novo governo, assim como as 

políticas econômicas e fiscal que serão implementadas. Em princípio o mercado financeiro reagiu bem aos 

resultados das eleições com a Bolsa de Valores de SP subindo 1,31%, maior alta no primeiro dia após eleições desde 

1994. 
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Ainda na esteira das últimas cartas, o cenário continua desafiador com volatilidade persistente, mas já é observado 

que vários índices se aproximam ou superam a meta atuarial acumulada em 2022 e neste sentido reforçamos a 

importância de uma carteira de investimentos diversificada. 

No curto prazo, o CDI continua sendo um porto seguro para os investimentos com os fundos remunerando próximos 

de 14% a.a, podendo manter a estratégia até meados de 2023. Ainda no segmento de renda fixa, os títulos públicos, 

apesar das recentes quedas ainda propiciam taxa superiores as metas atuariais. 

 

Renda variável local, fechou pelo quarto mês consecutivo em alta, com Ibovespa acumulando retorno de cerca de 

17% no período, mesmo assim reforçamos que ainda continua em patamares atraentes e com boas possibilidades de 

retorno no médio e longo prazo. 

 

 

Ronaldo Borges da Fonseca 
Economista  

Consultor de Valores Mobiliários 
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