
Q
uando estudava Engenharia Civil na UFJF, eu passava 

longas horas dentro de laboratórios. Em Física, Quí-

mica ou em Mecânica dos Solos, as experiências se 

repetiam e os resultados eram praticamente os mes-

mos. Os alunos mais antigos até davam dicas sobre as respostas 

dos trabalhos para os novatos. Mas em Economia não existe um 

laboratório semelhante. Sendo uma Ciência Social, ica muito mais 

difícil prever resultados sobre o comportamento do mercado. Os 

modelos de estudos econômicos acabam sendo pouco precisos. 

Aí reside a diiculdade e, ao mesmo tempo, a beleza do processo 

de se fazer previsões inanceiras. 

O futuro do
seu dinheiro

Fui bastante otimista em relação à economia brasileira nos últi-

mos oito anos. Deixei de ser. Temos uma bolha no câmbio e em 

algumas regiões do território há exageros no mercado de imóveis. 

A inlação tem mostrado sua força e o Banco Central não perdoa: 

paga juros ainda mais altos no país que, incoerentemente, conti-

nua liderando o ranking mundial nesse quesito.

Nossas reservas cambiais foram formadas graças a esses juros 

fora do padrão internacional. Elas não foram construídas com 

base em saldos positivos da balança comercial, como foram fei-

tas as da China. Isso nos traz preocupações. Mais ainda quando 

vemos a má qualidade dos produtos e dos serviços que estamos 

importando. Junto com algumas importantes máquinas que mo-

dernizam nossa indústria, compramos toneladas de itens supér-

luos que poderiam muito bem ser produzidos no país.

Somente agora o governo lançou um programa amplo que patro-

cina estudos e intercâmbios com universidades estrangeiras. Em 

compensação, as compras dos turistas brasileiros nos EUA e na 

Europa batem recordes, ano a ano. Já assistimos a ilmes pareci-
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dos, embora não tão longos, nos primeiros anos do Plano Real, 

no Plano Cruzado e no início dos anos 70. O atual ciclo virtuoso 

também pode não acabar bem.

Ninguém sabe exatamente o momento em que uma bolha vai 

estourar. Talvez ela cresça ainda mais. Na verdade, estamos atre-

lados ao presente e ao futuro da China, que levantou os preços 

das matérias-primas que produzimos e que foi decisiva para nos 

dar a boa vida dos últimos sete anos.

O modelo de desenvolvimento chinês que terceirizou a produção 

para os capitalistas e que manteve o poder nas mãos dos socia-

listas pode pegar um resfriado e levar o Brasil a ter uma pneu-

monia. Não sei exatamente quando, mas apostaria que isso pode 

acontecer daqui a uns dois ou três anos. Ou será logo após um 

agravamento da crise na Europa, que ainda é o maior mercado 

consumidor dos produtos exportados pela China. 

O que fazer então com seu pouco dinheiro daqui para frente? Vol-

to ao mantra que tenho recitado pelo país nos últimos dez anos: 

gaste menos do que ganha, faça uma reserva de emergências em 

fundos DI e pense em complementar sua aposentadoria o quanto 

antes. 

Para os investimentos de longo prazo, defendi muitas vezes as 

ações e os imóveis. Eles eram baratos há cinco ou sete anos. Não 

são mais. Mas ainda assim é melhor tê-los como amigos. Se pa-

gar juros por longos anos num inanciamento imobiliário é ruim, 

pior será pagar aluguel a vida toda. Por isso, procure logo uma 

forma de garantir pelo menos um imóvel próprio para residir. No 

entanto, aplicar num segundo imóvel ou comprar apartamento 

na planta, esperando uma grande valorização, são atitudes bem 

mais arriscadas nos dias de hoje. Não espere ganhos vultosos no 

mercado imobiliário nem no mercado de ações, que também já 

proporcionou ganhos fantásticos nos últimos anos. 

Creio que vai ganhar mais dinheiro nos próximos anos quem for 

conservador. Provavelmente aplicações em renda ixa serão as 

mais rentáveis no curto e no médio prazo. Nesse segmento, con-

tinuo fã do Tesouro Direto, instrumento que permite a brasileiros 

comprarem títulos públicos federais com rendimentos superiores 

aos que eles encontram no balcão das agências bancárias. Não 

é à toa que muitos gerentes ingem não conhecer esse produto 

que paga bem para o pequeno aplicador e bem menos para os 

bancos. 

Para investir no Tesouro Direto, é melhor abrir uma conta numa 

corretora de ações ou conseguir uma senha de acesso através do 

site de seu banco. É um pouco trabalhoso no início, mas é muito 

transparente, rápido e seguro nas futuras transações.

No mais, é investir em sua educação. Apesar de ser tão mal falado 

nos bares e esquinas, estudar ainda é o investimento com a maior 

taxa de retorno na vida de um brasileiro. Comprovações sobre 

isso você encontra em várias pesquisas do IBGE. Um dia acreditei 

nisso e ainda não me arrependi. Mãos à obra!
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