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A última semana culminou com o desfecho de algumas incertezas. A guerra dos EUA com o Iraque 
começou e foi interrrompida a sequência de cinco altas mensais da taxa básica de juros (Selic). 
Os mercados mundiais reagiram favoravelmente ao começo do intenso bombardeio ao Iraque. 
Tinham precificado fortemente o risco do conflito. Ainda assim, a guerra é o imponderável. 
Ninguém sabe ao certo a duração e suas consequências. O próprio presidente dos EUA, George W. 
Bush, já disse que o ataque pode ser mais longo e difícil do que o previsto.  
 
O Jornal do Commercio consultou especialistas sobre investimentos considerando os últimos 
acontecimentos. Todos responderam que a escolha da aplicação depende do tempo de duração da 
guerra, se será curta ou longa. É preciso ficar atento ao comportamento também ads bolsas 
mundiais e à reação das economias. Cada ativo pode ter até desempenho diferente do previsto 
em razão de qualquer mudança brusca no cenário.  
 
E foi o que aconteceu durante a semana que passou. O clima de pessimismo que perdurava no 
mercado desde os atentados aos Estados Unidos deram lugar à pequena euforia.  
 
A primeira reação dos ativos mundiais foi de recuperação, pelas apostas de que a guerra será 
rápida, mas ainda há dúvidas. O certo é que a volatilidade continuará nos mercados.  
 
o risco do câmbio e do ouro  
 
>> DÓLAR  
 
Guerra Curta - Cai. Retomada do fluxo de recursos para o Brasil.  
 
Guerra Longa - Sobe. Incertezas reduzem mais ou até interrompem o fluxo de capitais para 
países emergentes.  
 
>> EURO  
 
Guerra Curta - Cai. A moeda da união européia já teve uma valorização significativa.  
 
Guerra Longa - Sobe. Aumenta o já gigantesco déficit americano o que torna o euro mais atrativo.  
 
>> OURO  
 
Guerra Curta - Cai. O metal já valorizou-se bastante.  
 
Guerra Longa - Sobe. Metal é proteção natural em tempos de crises e incertezas agudas.  
 
os caminhos da bolsa  
 
Guerra Curta - Bolsa de Valores pode apresentar boa valorização, acompanhando a alta 
expressiva do mercado internacional. As bolsas européias são as mais beneficiadas no curto 
prazo, tanto que vêm apresentando forte alta nos últimos dias. Ações com maior potencial são as 
com preços controlados.  
 
Guerra Longa - Pode influenciar o ambiente macroeconômico - principalmente se houver alta 
acentuada no preço do petróleo -, contaminando os negócios com a renda variável. O mercado 
teme que a aversão ao risco das empresas dos países emergentes continuem cada vez maior, 
afastando de vez o capital externo do mercado acionário.  
 



>> Curta duração:  
 
Alta: Petrobras, Cemig, Telemar e Brasil Telecom  
 
Queda: Papéis de exportadoras  
 
>> Longa duração:  
 
Mercado seria prejudicado como um todo, dificultando qualquer tipo de previsão.  
 
a segurança da renda fixa  
 
>> Fundo de Renda Fixa  
 
Guerra Curta - Só para os conservadores.  
 
Guerra Longa - Só para os conservadores. Não se sabe o tempo de duração da guerra e os ativos 
de risco poderão render mais.  
 
>> Fundo DI  
 
Guerra Curta - O capital aplicado irá se adequar aos movimentos dos juros.  
 
Guerra Longa - Se algum fato da guerra obrigar o BC a subir os juros, o investidor não será 
surpreendido.  
 
>> CDB  
 
Guerra Curta - A opção menos recomendada no segmento de renda fixa.  
 
Guerra Longa - Os bancos estão oferecendo CDB's de 60 dias por conta dos efeitos negativos da 
guerra.  
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