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Em tempos 
de incertezas, 

só diversificar os 
investimentos é pouco

Vivemos um 
momento 
extremamente volátil 
economicamente, 
gerado em grande 
parte pelo conflito 
entre Rússia e 
Ucrânia

A previsão é  de alta 
da inflação e baixo 
crescimento econô-

mico no mundo todo. 
Para o Brasil, entretanto, 

deverá haver um aumento 
do fluxo de investimento 
estrangeiro, haja vista 
que os investidores que 
buscam posição em países 
emergentes verão o país 
como um cenário mais 
vantajoso. 

Outro ponto é que o 
aumento das commodities 
mundo afora favorece as 
principais empresas da 
Bolsa brasileira, que é 
fortemente alocada em 
exportação deste tipo de 
mercadoria. Em contra-
partida, a pressão infla-
cionária aumentando e 
o PIB com tendência de 
estabilização poderá tra-
zer um cenário ruim de 
estagflação, ou seja alta de 
preços e baixa produção.  

O que então o investidor 
deve fazer neste cenário? É 
imprescindível neste mo-
mento saber onde alocar 
recursos, de maneira di-
versificada, e monitorá-los 
constantemente para um 
efetivo controle de risco. 
Minha recomendação é 
buscar ativos de maior 
liquidez, pós fixados de 
preferência, para maior 
proteção do capital no 
curto prazo e formar caixa 
para aproveitar alguma 
oportunidade que apareça 
mais para a frente. 

Ademais, sendo possí-
vel, diversificar em ativos 
descorrelacionados e em 
diversos mercados, espe-
cialmente ativos atrelados 

ao dólar, que é uma moeda 
que se valoriza na crise. 
Diversificação extrema é 
importante na parcela que 
não é destinada à reserva 
de emergência e caixa, ou 
seja, para a parte do seu 
capital destinada ao longo 
prazo.

Outro ponto importante 
é monitorar esse portfólio, 
em especial para consulto-
res e gerentes, que verão 
aumentar a demanda por 
consultas, visto o medo 
que momentos como este 
geram nos investidores. 
Buscar um investimento 
por vez de cada cliente 
levará a uma checagem 
mais lenta destas carteiras 
e a perda de timing para 
possíveis correções na 
trajetória. 

Como solucionar esse 
problema? Com tecnolo-
gia. O que seria impossível 
de ser feito com a agilidade 
necessária por uma pes-
soa sem as ferramentas 
adequadas, é simples com 
um consolidador de inves-
timentos tecnológico. Com 
ele é possível entender 
onde deve haver uma aten-
ção maior, além de dar ao 
investidor a segurança de 
que há alguém pensando 
em seus investimentos no 
meio dessa volatilidade 
toda (mesmo que esse 
alguém seja um robô em 
certos momentos). 

Por sua vez, o gerente 
ou consultor, consegue de 
forma eficiente atender a 
100% dos seus clientes 
e demonstrar que tem o 
controle e a sabedoria ne-
cessária para navegar em 
mares tão revoltos. Alian-
do conhecimento técnico 
à tecnologia será possível 
para os investidores vence-
rem este momento difícil.

(*) - Fundador e CEO da wealhtech 
Allê Invest, é graduado em direito, 

com  pós em economia e direito 
corporativo pelo IBMEC e mestrado 

em direito pelo Insper. 
(https://alleinvest.com.br/).
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D - Plataforma de Negócios 
Entre os dias 3 e 7 de maio, no Centro de Exposições São Paulo Expo, 
acontece a FEIMEC - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, 
com a presença de mais de 900 marcas expositoras e a expectativa de 
receber mais de 50 mil profissionais do setor. Iniciativa da ABIMAQ, 
com promoção e organização da Informa Markets Brasil, o evento ocorre 
em um ambiente ideal para a realização de networking e negócios, com 
todas as novidades e tendências do setor, e com muitas atrações e con-
teúdos qualificados. Evento considerado fundamental para as empresas 
e indústrias que se preparam para o reaquecimento econômico do país 
em 2022, já está com praticamente 100% dos mais de 60 mil metros 
quadrados de área de exposição comercializados (https://www.feimec.
com.br/pt/HOME.html).

E - Importações na Saúde
Os equipamentos de alta tecnologia são os mais importados na área de 
saúde, ressalta o presidente-executivo da entidade, Fernando Silveira 
Filho. O estudo da Abimed que analisou diversos dados entre 2018 e 
2021, mostra que aparelhos e componentes relacionados ao diagnóstico 
por imagem, à ortopedia, à área cardiovascular e à cirurgia lideraram 
as importações no período, representando 93% do volume e valor. O 
segmento de cirurgia foi responsável por cerca de 31% das compras 
externas anuais, seguido por diagnóstico por imagem e ortopedia (com 
cerca de 25% cada) e cardiovascular (12%). O estudo mostra que, em 
2018, o mercado movimentou aproximadamente US$ 25,2 bilhões, cres-
cendo cerca de 1% em 2019, quando o valor alcançou US$ 25,5 bilhões.  

F - Próximos Veículos
A Nissan continua, a passos firmes, seu processo de expansão e conso-
lidação na América do Sul. Como parte do seu projeto de manufatura, a 
empresa realizará um investimento de até US$ 250 milhões (até R$ 1,3 
bilhão) para a fabricação de futuros produtos e modernização da sua 
fábrica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado 
por Ashwani Gupta, COO da Nissan Motor Co., que visitou a América 
do Sul com o objetivo de fortalecer o apoio da Nissan para as operações 
na região. O novo investimento tem entre seus objetivos desenvolver 
processos e conhecimento local de engenharia e automação, localização 
para novos produtos e melhorias na infraestrutura. Este novo investi-
mento é uma amostra do firme compromisso para seguir oferecendo o 
melhor da tecnologia e engenharia japonesas para os clientes. 

A - Não Perturbe
A plataforma ‘Não Me Perturbe’, em operação desde julho de 2019, 
chegou a 10 milhões de números de telefone cadastrados para não 
receber chamadas de telemarketing e empresas de telecom e de oferta 
de crédito consignado. A iniciativa, criada pelas operadoras de telecom, 
faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a re-
lação com os consumidores. O número de cadastros representa 3,5% 
da base de 284,9 milhões acessos fixos e móveis existentes no Brasil. 
Quem quiser bloquear seus números de celular e telefone fixo para 
não receber ligações de telemarketing desses dois setores deve fazer 
o cadastro diretamente no site (https://www.naomeperturbe.com.br/), 
ou por meio dos Procons em todo o país. O bloqueio ocorre em até 30 
dias após o cadastro no site.

B - Armas na Índia
A estrutura da fábrica de armas JHind Taurus India Private Limi-
ted, da joint venture da Taurus com o Jindal Group, foi concluída 
na cidade de Hisar, na Índia. Além disso, o processo de aquisição 
das máquinas foi iniciado e toda a documentação necessária neste 
processo está sendo implementada. Com isso, a previsão é que a 
operação inicie em menos de seis meses. Em fevereiro, a primeira 
equipe da Taurus do Brasil foi ao país para uma visita técnica e 
também realizou demonstração das características e performance 
de produtos a autoridades das Forças Armadas e Policiais indianas, 
para participação em futuros processos de licitação em andamento, 
que poderão gerar resultados expressivos para a Taurus em virtude 
do grande e promissor mercado.

C - Atlas da Apicultura 
Já está no ar o Atlas da Apicultura no Brasil, uma ferramenta digital 
desenvolvida pela Associação Brasileira de Estudo das Abelhas e que 
consolida as principais informações disponíveis sobre a cadeia apícola 
do Brasil. A plataforma oferece uma visão geral da apicultura no Brasil, 
com dados de produção e valor de venda de mel nos Estados, número de 
estabelecimentos com atividade apícola em todo o território nacional e 
áreas com vegetação de interesse para a apicultura, entre outras infor-
mações. A plataforma traz mapas temáticos que apontam a distribuição 
de florestas e cultivos agrícolas que são ótimos pastos apícolas e, logo, 
de interesse para a criação de abelhas. Saiba mais: (https://abelha.org.
br/atlas-da-apicultura-no-brasil/).

G - Caminhoneiros Autônomos
O Banco do Brasil acaba de lançar a solução financeira para fortalecer o 
setor de transportes no país, que é resultado de parceria com as empre-
sas transportadoras conveniadas com o Banco, viabilizando contratação 
de crédito por transportadores autônomos, de forma fácil e totalmente 
digital, por meio do aplicativo do BB para celular ou BB Digital PJ. A linha 
permite aos caminhoneiros autônomos correntistas do BB antecipar o valor 
dos fretes, da seguinte forma: fretes com pagamento programado para os 
próximos 120 dias; taxas de juros a partir de 1,79% a.m., conforme perfil 
do cliente; e necessidade de convênio com a transportadora/Embarcadora 
PJ. Como a antecipação envolve os fretes já contratados, cujo direito 
será cedido ao Banco, a sua liquidação é realizada pela própria empresa. 

H - Experiência do Cliente
Com a missão de elevar a qualidade das réguas de experiência das prin-
cipais empresas do país, chegou ao mercado o ‘Mundo do CX’, a primeira 
plataforma de conhecimento e capacitação para profissionais e interessados 
em todos os assuntos relativos ao custumer experience (experiência do 
cliente). O objetivo é dar subsídios e proporcionar uma base de conheci-
mento sistematizada para que os profissionais e as empresas brasileiras 
consigam aprimorar suas estratégias de interação e transações com clientes 
e consumidores. Dessa forma, o Mundo do CX quer funcionar como um 
grande indutor do “CX made in Brazil”, projetando nosso país como uma 
referência mundial em serviço ao cliente, unindo tecnologia, inovação 
e  humanização. Saiba mais em: (https://mundodocx.com.br/#step-1).

I - Aviação Agrícola
Com participação de 27,4% no PIB, o agronegócio é uma das mais pode-
rosas cadeias produtivas de nossa economia. Além de si mesmo, o setor 
impulsiona vários outros, como o de transporte e logística, imobiliário e 
o comércio. Mas há um segmento econômico que também é fortemente 
impactado pelo agro, mas muita gente não se atém a isso: é a aviação 
de negócios, e dentro dela a aviação agrícola. Com 2.432 aeronaves – 
2.409 aviões e 23 helicópteros - registrou um crescimento de 3,4% em 
2021, segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola (Sindag). Com isso, o Brasil segue com a segunda maior frota 
agrícola do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 3,6 
mil aeronaves. Outras informações: (https://sindag.org.br/).

J - Telecomunicações e Conectividade 
O Painel Telebrasil 2022, maior evento de telecomunicações, conectividade 
e inovação do país, retomará neste ano o formato presencial, reforçando 
seu papel institucional de promover um importante fórum de debates das 
políticas públicas e da atuação do setor privado para ampliar a digitalização 
do Brasil. Cumprindo todas as normas de segurança, o Painel Telebrasil 
Summit, ocorrerá em Brasília, nos dias 28 e 29 de junho, com a presença 
de autoridades, palestrantes, CEOs e participantes, e também poderá ser 
acompanhado de forma online por quem se inscrever para participar do 
evento. Confira a programação no site (https://paineltelebrasil.org.br).

A produção industrial registrou alta em 11 
dos 15 locais analisados pela Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM Regional) em fevereiro, 
quando o índice nacional apresentou avanço 
de 0,7%, após recuo de 2,2% em janeiro 
devido, principalmente, a férias coletivas, 
muito comuns para esse período do ano. O 
levantamento foi divulgado pelo IBGE.

Os principais destaques em fevereiro fo-
ram Pará (23,9%) e Pernambuco (10,2%). 
Amazonas (7,8%), Minas Gerais (7,3%), 
Ceará (6,0%), Região Nordeste (5,1%), 
Bahia (3,4%), Goiás (1,4%), Paraná (1,3%), 
Santa Catarina (1,1%) e São Paulo (1,1%) 
completaram o conjunto de locais com índi-
ces positivos no mês. Já Mato Grosso, com 
queda de 4,4%, teve o recuo mais intenso.

Segundo  o analista da pesquisa, Bernardo 
Almeida, o Pará se destacou principalmente 
pelo desempenho positivo do setor extra-
tivo. “Esse crescimento é o mais intenso 
desde abril de 2019, quando chegou a 
54,8% de alta. O estado vem de dois meses 
de resultados negativos com uma perda 
acumulada de 17,6%, agora eliminada com 
o crescimento de fevereiro” explicou. A 
alta em Pernambuco deve-se ao setor de 
alimentos, em especial o açúcar, e ao setor 
de outros equipamentos de transporte com 
aumento da produção de embarcações e 
peças para motocicletas. 

O estado também vem de dois meses ne-

O crescimento de São Paulo se deve 
aos setores de veículos e o de outros 

equipamentos de transportes.

Taxa acumulada em 12 meses é a maior desde 2003.

Desde setembro do 
ano passado, a taxa 
acumulada em 12 

meses está acima dos 10%. 
Entre dezembro de 2003 e 
agosto de 2021, o IPCA só 
havia superado a barreira 
dos 10% por quatro meses, 
entre novembro de 2015 e 
fevereiro de 2016.

O resultado também está 
bem acima da meta de infla-
ção, estabelecida pelo Banco 
Central, que varia entre 2% 
e 5% para 2022. Grupos de 
despesa importantes para a 
composição do índice como 
alimentação, transportes e 
habitação registram altas 
de preços acima da média 
da inflação oficial. Os preços 
dos alimentos, por exemplo, 
subiram 11,62% em 12 me-
ses, puxados por itens como 
cenoura (166,17%), tomate 
(94,55%) e hortaliças e ver-
duras (33,29%).

Custo da construção 
aumentou em março

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi) subiu 
0,99% em março, aumento de 
0,43 ponto percentual (pp) em 
relação a fevereiro. O acumu-
lado do primeiro trimestre de 
2022 ficou em 2,29%. O Sinapi 
foi divulgado pelo IBGE. Nos 
últimos doze meses, a alta 
no indicador foi de 15,75%, 
resultado abaixo dos 16,28% 
registrados nos doze meses 
imediatamente anteriores. 

Em março do ano passado, o 
índice ficou em 1,45%. O custo 
nacional da construção, por 
metro quadrado, ficou em R$ 
1.549,07 em março, sendo R$ 
927,28 relativos aos materiais 
e R$ 621,79 à mão de obra. Em 
fevereiro, o valor havia fechado 
em R$ 1.533,96. 

“Um dos destaques nesse 
mês é a variação da parcela dos 
materiais, que vem apresen-
tando desaceleração ao longo 
de 2022 e registra a menor 
variação desde julho de 2020”, 
disse, em nota, o gerente do 
Sinapi, Augusto Oliveira. O 
que puxou a alta do índice em 
março foi a parcela da mão de 
obra. Com aumento de 1,75%, 
o índice ficou 1,52 pp acima 
de fevereiro (0,23%) e 1,28 
pp acima de março de 2021 
(0,47%) (ABr).

Preço do combustível impactou 
alta recorde da inflação

A inflação oficial acumulada em 12 meses registrou, em março, taxa de 11,3%. Essa é a maior variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde outubro de 2003, quando havia 
ficado em 13,98%

mensal de 1,62%, a maior 
taxa para o mês desde o iní-
cio do Plano Real, em 1994. 
Segundo o pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov, os 
combustíveis tiveram um 
destaque no mês, não apenas 
para aumentar a taxa dos 
transportes como também 
de outros itens. 

“Em março, há um efeito 
da alta dos combustíveis, 
principalmente da gasolina 
e do diesel, que aumentam o 
custo do frete, sobre outros 
componentes do IPCA, como 
por exemplo, a própria parte 
de alimentação e bebidas. Há 
um componente do custo de 
frete que acaba sendo repas-
sado para o consumidor”, 
explica. O índice de difusão 
da inflação, que mostra o per-
centual de itens que tiveram 
aumento de preços no mês, 
chegou a 76%, o maior desde 
fevereiro de 2016 (ABr).
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Os transportes acumulam 
alta de preços de 17,37% 
em 12 meses, puxados pe-
los combustíveis (27,89%). 
A gasolina subiu 27,48%, 
o óleo diesel, 46,47% e o 
etanol, 24,59%. Também se 
destacam o transporte por 
aplicativo (42,74%) e o se-
guro voluntário de veículos 
(16,43%). Já os gastos com 
habitação tiveram aumento 

de 15%, com variações de 
preços de 28,52% para ener-
gia elétrica residencial e de 
29,80% para os combustíveis 
domésticos, o que inclui o 
gás usado para cozinhar.

Os itens monitorados, isto 
é, aqueles que têm preço 
regulado por autoridades 
governamentais, acumulam 
alta de 14,84% no ano. Em 
março, o IPCA registrou taxa 

Produção industrial cresce 
em 11 dos 15 locais pesquisados

gativos com perda de 7,6%. No Amazonas, 
o aumento é devido aos setores de bebidas 
e informática. O crescimento de São Paulo 
se baseia no desempenho dos setores de 
veículos e o de outros equipamentos de 
transportes. “São Paulo responde por apro-
ximados 34% do parque industrial nacional, 
mas está 2,3% aquém do patamar pré-pan-
demia, em fevereiro de 2020, e 24,2% abaixo 
do patamar mais alto, atingido em março de 
2011”, disse o pesquisador.

No acumulado do ano, houve queda em 
nove dos 15 locais, com destaque para Ceará 
(-20,1%) e Pará (-14,5%). “Ainda é cedo para 
analisarmos o resto do ano, mas podemos 
observar uma desaceleração da produção. 
No início de 2021, ainda havia um caráter 
compensatório e a base de comparação era 
mais baixa que o período atual (ABr).
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