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 Epígrafe do mês…a pretexto do momento que vivemos. 

   “Prediction is very difficult, especially if it's about the future.” 

 

   

“Fazer previsões é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro”. 

(Tradução livre) 

 

   Nils Bohr – Físico Dinamarquês, Prêmio Nobel de Física de 1922 

Comentário Mensal da Gestão – Junho 2018 
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Introdução 
O mês de junho foi o mês de refazer as contas e projeções econômicas e financeiras – todas! 

Faz parte do dia-a-dia dos economistas e dos players do mercado financeiro acompanhar e analisar suas projeções 

e estimativas, mas embora poucos promovam alterações substanciais no curto prazo, neste momento um efeito 

importante está sendo observado: muitos estão ajustando suas previsões com variações significativas. Não por 

menos. As derrapagens nos campos político econômico das últimas semanas, o ambiente externo mais desafiador, 

as indefinições no processo eleitoral deste ano e, por fim, a greve dos caminhoneiros, estopim para a derrocada das 

expectativas e catalizador para um clima de maior pessimismo, selou a necessidade ampla e geral de reavaliação 

dos cenários macroeconômicos.  

Todos estes fatos, em especial pela particularidade destes eventos acontecerem neste momento e conjuntamente, 

aumentaram sobremaneira o grau de incerteza na economia. A greve dos caminhoneiros, ponto de inflexão definitiva, 

tem como primeiro efeito um “choque de oferta” com desabastecimentos e aumentos “transitórios” de preços. O 

segundo efeito, não menos importante, será a contaminação nos índices de confiança com impactos na retomada 

econômica, nos empregos e, como consequência, na demanda agregada. Este último efeito, ainda a se materializar 

pode ter impactos mais duradouros e intensos, tudo dependerá do nível e da persistência desse contágio.  

Entretanto, independentemente do desenrolar dos fatos, nossas mais recentes projeções apontam para um cenário bastante distinto daquele do início de 2018 e mesmo 

frente aos números estimados no 2º TRI 18, menos otimistas. A frustração na geração de empregos é um destaque, mas o ritmo de recuperação econômica (já desde o 

início, lenta), reduziu-se significativamente. As finanças públicas também não ajudam, e para se ter uma ideia da dimensão do problema, caminhamos para uma relação 

Dívida/PIB de 77% e 79,8%, para 2018 e 2019, respectivamente. Tem mais: estaremos em muito breve no limiar do descumprimento da Regra de Ouro. Como os 

cenários mudaram tão drasticamente? Não mudaram. Apenas as atribuições de probabilidades para cenários mais pessimistas ganharam peso maior... não muda muito 

em especial para quem depende e “aposta” no Brasil... mas ao menos sinaliza correções de rumos. De toda sorte, a frase que abre este Comentário do físico 

dinamarquês Nils Bohr sintetiza a “arte” de se fazer previsões econômicas: “Fazer previsões é muito difícil, especialmente se for sobre o futuro”. 

No mundo o mês de junho foi marcado pela intensificação dos problemas já latentes. Na Europa, a crise humanitária que representa as migrações frequentes para o 

continente toma contornos dramáticos, pois a Itália com seu novo governo endureceu sua política a ponto de recusar que navios pudessem atracar em seus portos e 

promove na Alemanha situação de profundo desentendimento entre Angela Merkel e seu Ministro do Interior, Horst Seehoster. Esta crise levou a especulações  da 

renúncia do Ministro, uma vez que em sua avaliação o acordo firmado pela UE era "insuficiente", não atendendo as condições que ele havia proposto para adiar o 

fechamento das fronteiras alemãs. Na China, o PBoC mais uma vez injeta recursos (liquidez) no setor bancário, em valores aproximados a USD 100 bi para crédito de 

médio prazo. Os chineses parecem também aguardar “pacientemente” as novas possíveis repercussões diante da elevação do tom de Trump com relação às questões 

comerciais dos EUA com a Europa – entenda-se promessa de maiores sanções – a China pode ter muito a “lucrar” com isso. Ainda nos EUA, não parece verossímil que 

a eleição de um candidato de esquerda no México, aliado aos recentes estresses de Trump com o canadense Trudreau, possam auxiliar nas negociações do NAFTA – 

muito pelo contrário. Por fim, o FED (banco central americano) continua a sinalizar para seus aumentos sucessivos de juros, com possibilidades “concretas” de ao 

menos dois novos aumentos ainda em 2018 (levando a taxa a 2,25%) e mais dois aumentos em 2019, finalizando o ano em 2,75%.   

Neste ambiente, os Treasuries dos EUA fecharam o mês em 2,8601%. O S&P variou 0,48%, o NIKKEI fechou em 0,46%, o DAX com -2,37% e o FTSE 100 UK -0,54%. 

O Ibovespa terminou o mês em -5,20% e o IBrX em -5,19%. Máximas no mês para DIF19 em 7,615% e DIF21 em 10,44%. A NTN-B 2050 terminou o mês em 5,9105%, 

e o Dólar (Ptax venda) a R$ 3,8558. 
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Atividade Econômica  

O gráfico acima não deixa dúvidas do tamanho do ajuste e como o pessimismo ganhou força.  

Para quem vem de uma recessão como nós tivemos nos últimos anos PT, o que já era um crescimento contido (2,91%), tornou-se uma frustração total agora com 

1,59% - sobretudo se analisado que tivemos um crescimento pífio em 2017 de 1%. Ademais, parece existir um certo “consenso” entre nossas projeções e dos principais 

bancos, em torno de 1,75%... o governo ainda aposta em 2,5% de crescimento, mas o BACEN já aponta em suas análises 1,6%. Se a redução do PIB de 2018 terá esta 

magnitude ou não, não importa muito, mas a trajetória será descendente e trazendo todas as consequências naturais desse movimento. Contudo, não está ainda certo, 

levando-se em consideração as projeções demais importantes players de mercado, os impactos no PIB de 2019. Esta não alteração das previsões por parte de alguns 

decorre fundamentalmente de uma postura mais conservadora de se esperar um pouco mais e se avaliar, diante de alguns sinais macro e possivelmente determinadas 

definições do campo político, os rumos da atividade econômica em 2019. Para nós da Redwood, o cenário assumido neste momento é de um candidato pró-reformas. A 

mediocridade do crescimento nos próximos anos reflete exatamente esta premissa, e qualquer coisa diferente disso o cenário seria muito pior. Vale a pena lembrar que 

se crescermos entre 2,5% e 3% não estaríamos muito longe de nosso PIB Potencial, ou seja, sem maiores níveis de produtividade o medíocre é otimista. 

A perda de fôlego da economia tem como consequência mais nefasta a não melhora dos índices de desemprego. Apesar de ainda acreditarmos na melhora gradual, a 

taxa de desempregados ainda é muito alta, e esta, como temos alertado, substituída a formal pela informal. Ademais, assistimos agora este fenômeno (com reflexos nas 

estatísticas) do desalento das pessoas com a economia e, por conseguinte, a desistência de procurar emprego, fazendo com que a taxa de ocupação seja melhor por 

não mais serem considerados desempregados. Além das dificuldades de estimação, temos as definições estatísticas que nem sempre ajudam muito.  

Enfim, projeções da atividade e do emprego muito ruins, e a solução não será no curto prazo. 
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Política Fiscal 
Segundo as contas publicadas pelo BACEN, em maio a dívida do governo geral 

atingiu “míseros” R$ 5,13 trilhões, ou algo como 77% do PIB. 

Não há dúvidas que o avanço do déficit público está relacionado ao aumento das 

despesas obrigatórias, em especial pelos gastos com a Previdência. O governo 

central fechou o mês com um déficit primário de R$ 11,12 bi, em que pese o 

resultado conjunto do Tesouro e do BACEN tenha sido um superávit de 

aproximadamente R$ 4 bi – os gastos com INSS entram afundando o resultado 

final. O descompasso entre as contas do INSS e as demais contas é um acinte. 

Os esforços parecem em vão (embora não sejam!), pois os resultados negativos 

impedem que se evolua nos pagamento dos juros já vencidos da dívida pública, 

traduzindo em uma acumulação que soma, no resultado geral do setor público, em 

um déficit nominal de R$ 480 bi, ou 7,21% do PIB. Não se está aqui a insinuar 

qualquer heterodoxismo, mas tão somente identificar, como no quadro ao lado, o 

tamanho desse número e sua trajetória, empecilho clássico à redução dos juros.  

O ritmo da recuperação fiscal está, como sempre reiteramos neste espaço, 

vinculado à reforma das reformas: a Previdenciária. Não importa se em maior ou 

menor intensidade, mas precisamos iniciar (neste governo não há mais chances) já 

no 1º TRI 19. Esta é uma de nossas premissas básicas: iniciar a reforma da 

previdência, ainda que desidratada em relação ao projeto inicial ou o necessário. 

Neste quesito, assim que a campanha para presidência de fato iniciar (após a 

Copa do Mundo), poderemos ter os programas delineados dos candidatos e com 

eles as propostas de como enfrentar este problema. 

Contudo, enquanto as propostas não vêm, o gerenciamento das contas no 

presente se faz cada vez mais importante, seja pelas particularidades da gestão e 

foco propriamente ditos, como também pelo oportunismo deste momento a ser 

coibido (o ímpeto) de aprovação de novas despesas pelo Congresso. Além disso, 

não podemos nos esquecer do comentado arrefecimento da atividade econômica 

que resulta em arrecadação menor. Este fato impõe uma margem de manobra 

ainda menor para o governo, o que faz com que o atingimento da meta se torne 

ainda mais difícil este ano. Corrobora nesta dificuldade a intromissão do STF, com 

liminar do Ministro Ricardo Lewandowski, em condicionar a venda/privatização de 

empresas públicas à aprovação do Congresso. 

Muita gente jogando contra, inapetência, interferência e inabilidade de todos os 

lados... vai ser difícil levar o Brasil a bom termo até o fim do ano.  
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Conjuntura Internacional 

País Export/PIB 

Percentual de 
Export. 

destinado aos 
EUA 

Percentual  
BC dos EUA 

Peso 
Comercial 
para EUA 

PIB (US$) 

 Canadá * 30,89% 58,61% 2,14% 14,96%     1.653.042.795.255,04  

 França 30,88% 6,13% 1,92% 2,12%     2.582.501.307.216,42  

 Alemanha 47,24% 6,77% 8,00% 4,41%     3.677.439.129.776,60  

 Itália 31,30% 8,24% 3,96% 1,76%     1.934.797.937.411,33  

 Japão 16,12% 17,38% 8,66% 5,25%     4.872.136.945.507,59  

 Reino Unido 30,53% 6,63% -0,40% 2,81%     2.622.433.959.604,16  

 Total G7 - - 24,28% 31,31%   17.342.352.074.771,10  

 Brasil 12,57% 11,40% -0,98% 1,71%     2.055.505.502.224,73  

 China * 19,76% 20,91% 47,20% 16,34%   12.237.700.479.375,00  

 Índia 18,87% 9,92% 2,88% 1,91%     2.597.491.162.897,67  

 Rússia 26,04% 4,14% 1,26% 0,62%     1.577.524.145.963,17  

 África do Sul 29,77% 7,44% 0,34% 0,33%        349.419.343.614,09  

 México * 37,88% 72,15% 8,92% 14,34%     1.149.918.794.765,73  

 Israel 30,27% 20,66% 1,18% 0,89%        350.850.537.827,28  

 Turquia 24,84% 4,45% -0,04% 0,49%        851.102.411.118,12  

 Coréia do Sul 43,09% 10,83% 2,91% 3,08%     1.530.750.923.148,70  

 Total Emergentes - - 63,67% 39,71%   22.700.263.300.934,50  

 Resto do Mundo - - 12,05% 28,98%  -  

Mundo afora, observou-se no mês de junho um acirramento dos problemas existentes. Na Europa, em especial na Alemanha, a crise imigratória levou a 

desentendimentos com o Ministro do Interior e Líder da União Social-Cristã Alemã (Horst Seehofer) que, embora se possa contornar para que o governo de coalizão de 

Angela Merkel não “acabe”, não parece crível um acordo satisfatório e perene em torno de uma política imigratória. Não menos importante, o governo britânico também 

sofre problemas. A Câmara Britânica de Comércio, após dois anos da aprovação do BREXIT e inúmeras indefinições (tarifas, impostos, alfândega, aviação, etc.), a 

paciência das empresas está por atingir um “ponto de ruptura”. Nesta linha, o Líder do Partido Conservador do Reino Unido, Jacob Rees-Mogg, advertiu a primeira-

ministra Theresa May a cumprir suas promessas relacionadas ao BREXIT ou arriscar uma revolta que poderia desencadear um colapso em seu governo. Por outro lado, 

na Zona do Euro as taxas de desemprego e inflação não mostram grandes variações e o BCE sinaliza com a “continuidade” de estímulos monetários. Na China, a 

exemplo do mês passado (injetou 60,5 bi de Yuans para financiar projetos de infraestrutura), repetiu a dose este mês com 663 bi de Yuans, com taxa de 3,3%. Ademais, o 

PBoC voltou a orientar a depreciação do Yuan, mas ao mesmo tempo o presidente do banco diz que monitora de perto as oscilações no mercado cambial, agindo para 

evitar a disparada do Dólar... entendimento desafiador. Por fim, temos a eleição do México com a ascensão de López Obrador (populista e de esquerda) em função do 

desgaste dos partidos ditos tradicionais perante a opinião pública mexicana, sobretudo pelo desgaste do atual mandatário ser “fraco” para enfrentar Trump. Boa sorte! 

Contudo, o tema de maior relevância no mês e que envolve a todos é a iminência de uma Guerra Comercial. Gráfico e Quadro acima valem mais do que mil palavras! 

Fonte: Banco Mundial & United States Census Bureau | Elaboração: Planner Redwood 

*: Outliers retirados da análise gráfica para evitar distorção na análise, bem como por serem claros alvos da atual política comercial Norte-americana 

+ 
  

Maior Vulnerabilidade 
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Juros 

O mês de junho foi o responsável por coroar o desempenho 

negativo dos mercados financeiros brasileiros nesse segundo 

trimestre. Com o fim do ciclo de cortes na taxa SELIC, que foi 

conduzida ao patamar de 6,5% a.a., a perspectiva é de que 

mantida a atual tendência poucos serão os investimentos que 

conseguirão superar a inflação neste ano, que voltou a acelerar 

após o choque de oferta advindo da greve dos caminhoneiros.  

Tal perspectiva, inclusive, foi o fator determinante para as 

elevações observadas na estrutura a termo ao longo de junho, o 

que fica evidente no gráfico ao lado, que representa a inflação 

implícita esperada pelo mercado. Além da natural atenção que 

podemos atribuir à expectativa para o horizonte curto, vale 

ressaltar o descolamento para patamares próximos dos 6% nos 

vértices mais longos. Com a economia desajustada de maneira 

geral e com a crescente percepção no mercado de que as 

chances de não termos logo em 2019 as reformas fiscais 

necessárias, a pressão sobre o índice de preços seria inevitável 

(mesmo com a sinalização de metas de inflação ainda mais baixas 

a partir de 2020). Com isso, o DI1F21 fechou em 9,310% o que 

reflete alta de 50 p.b. em junho, enquanto que o DI1F25 fechou 

em 11,54%, alta mensal de 35 p.b.  

Nós da Redwood acreditamos que ao longo do próximo ano deveremos ter um ciclo de altas de juros, conforme a gradual retomada da atividade econômica proceder. 

Com o BACEN sem duplo-mandato (como o FED) e “somente” guardião da moeda (embora considere em seus cálculos outras variáveis), alguma elevação já seria bem-

vinda no final deste ano, evitando o comprometimento da meta de inflação já na largada de 2019 – a fim de se evitar medidas mais intensas e constantes ao longo do 

ano. Porém, como o histórico nos mostra, bem como nosso modelo proprietário de Função de Reação do BACEN, nos seis meses que precedem eleições presidenciais 

o COPOM não promove alterações nas taxas de juros, especialmente elevações, marca maior da falta de independência da autoridade monetária.  

Neste contexto, os próximos meses no mercado de juros brasileiro passarão a refletir as expectativas quanto à resolução do pleito eleitoral que está em vias de se iniciar. 

A estabilidade das taxas em patamares historicamente baixos passará fundamentalmente pela entrada de um governo pró-reforma e comprometido com o sistema de 

metas de inflação. Caso contrário o retrocesso à situação observada na era Dilma não será improvável, e os movimentos observados nas últimas semanas serão apenas 

o início de um considerável processo de reversão. Entretanto, justamente pelo fato da não definição dos candidatos com reais chances e avaliação de suas ideias, bem 

como os potenciais e enormes riscos à adversidade externa (sobretudo aumentos dos juros do FED e a Guerra Comercial), o mercado ainda não precificou 

adequadamente os preços. Assim, é possível que os juros futuros oscilem neste patamar (em virtude da tensão externa), mas que arrefeçam (se descolem do Dólar) um 

pouco sem a definição de um cenário mais deteriorado, refletindo mais os fundamentos das expectativas inflacionárias ancoradas do que movimentos de mercado. Este, 

inclusive, tem sido o discurso do BACEN, que não há relação mecânica entre câmbio e juros. Eis o BACEN utilizando sua “principal” ferramenta: a comunicação. 

Para o curto prazo tudo vale, e nós também acreditamos em duendes! 

Fonte: Broadcast | Elaboração: Planner Redwood 
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Juros (curvas semanais)  

Gráfico (NTN-B) Gráfico ETTJ 

Fonte: Broadcast | Elaboração: Planner Redwood 
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Câmbio 

Com pressões internas e externas crescentes no horizonte próximo, 

a volatilidade do Dólar, tanto o “à vista” quanto o “futuro” tem 

refletido cada vez mais o aumento de percepção de nosso risco-

país, que vinha constantemente se adequando a padrões 

moderados, e voltou a acelerar ao longo do segundo trimestre.  

Acerca das pressões externas, a perspectiva toma contornos mais 

evidentes para uma possível guerra comercial a ser deflagrada por 

parte dos EUA, pressionando a cotação das moedas emergentes, 

em especial devido ao não desprezível peso que as exportações 

para os americanos têm em suas pautas exportadoras. Muito 

embora o foco do presidente Donald Trump seja claramente o 

realinhamento da política comercial com a China, os impactos de 2ª 

e 3ª ordem podem e devem impactar a produção e exportação por 

parte dos países não desenvolvidos, que em diferentes medidas se 

mostram sensíveis ao nível de crescimento do produto global. 

Quanto às pressões internas, o aumento do risco Brasil está 

alinhado com o completo desarranjo das perspectivas 

macroeconômicas. A volatilidade dos contratos futuros de Dólar 

aponta que a sequência de valorizações mensais da moeda 

americana frente ao Real não parará em junho (5ª alta consecutiva) 

e, com os diferenciais de juros (internos e externos) e adicional 

repique do CDS, não se descartam avanços significativos da moeda 

americana. Com a proximidade do efetivo início do processo 

eleitoral e a virtual perda do próximo semestre no que tange a 

gestão macroeconômica (em especial pela definição da política 

monetária), resta-nos assistir as constantes intervenções do BACEN 

no que este denomina de Política Cambial. 

Neste cenário, o Banco Central já iniciou e intensificou seu nível de atuação no mercado cambial, após a completa rolagem do estoque de contratos de swap, passando 

a realizar leilões de linha com recompra garantida. Em meio à tentativa de novamente funcionalizar o mercado de câmbio, através de sua (desculpem, seria de qualquer 

um!) fracassada estratégia de contenção de volatilidade, ao menos ainda resta algum bom-senso em não comprometer o nível de reservas no médio-longo prazo. Sim, 

mais do que nunca estamos possivelmente às vésperas de uma crise (Guerra Comercial) com efeitos potencialmente maiores que a crise de 2008, e a manutenção de 

nossas reservas cambiais será imprescindível. Muito dependente de financiamento externo e sem dispor de reservas suficientes para enfrentar um choque (que mal 

começou), a turbulência nos mercados de câmbio já fez uma vítima importante: Argentina. O país teve de se socorrer com empréstimos junto ao FMI. 

Conhecemos bem essa história, e o saudoso Mario Henrique Simonsen sempre advertia: “Inflação aleija, mas câmbio mata”.  

Fonte: Blooomberg e Economática | Elaboração: Planner Redwood 

Reflexos 
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Bolsa  

caminhoneiros e a crescente tensão em torno dos rumos que o processo eleitoral irá tomar a partir de julho, foi fator preponderante para o recuo do índice, que chegou 

a ficar abaixo dos 70.000 pontos nesse período. A consequência deste cenário é o ano com maior desistência de novas emissões (IPO – ofertas públicas iniciais de 

ações) desde o ano de 2008, marcado pelos efeitos da crise internacional. O primeiro semestre fechou com a desistência de oito empresas que já haviam protocolado 

seus pedidos na CVM e outras 11 que planejavam efetivar os protocolos ao longo do ano, entre IPOs e Follow-ons (ofertas públicas subsequentes de ações). 

A retomada “consistente” da economia ficou para 2019 e adiante. Possivelmente será desta forma, com os riscos eleitorais devidamente mitigados, que a bolsa voltará a 

figurar entre as opções mais atrativas na busca por rentabilidade em meio à taxas de juros historicamente baixas (entre 6,50% e 7,50%). Assim, será importante 

combinar as constantes reações exacerbadas do mercado (neste momento, para baixo) com a eventual retomada da atividade (inclusive com avaliações setoriais), e 

investir com foco no longo prazo nas empresas de Valor negociadas a preços bastante reduzidos. 

A crise gera oportunidades. Paciência, expertise e determinação definem o jogo. Fiquemos atentos! 

Encontrar racionalidade em movimentos de Bolsa (no curto 

prazo) é, em si, uma irracionalidade. Embora etéreo, por vezes 

discutimos neste espaço os determinantes dos movimentos do 

mercado acionário, principalmente quando focamos em uma 

perspectiva de macro alocação de portfólio, e no âmago desta 

discussão reside o fato inexorável de que os movimentos dos 

mercados de ações estão fundamentados no nível de atividade 

econômica. Não é plausível pressupor que o preço das ações 

no geral irá subir de maneira uniforme e consistente em um 

cenário de frágil retomada do crescimento econômico, assim 

como é ilusório pressupor que com atividade pungente não 

teremos o surgimento crescente de novas oportunidades de 

ativos atrativos e com considerável potencial de upside. Em 

bom português, não há como se desconsiderar, no médio e 

longo prazos, descolamentos de um índice acionário 

representativo aos avanços ou retrações da economia. 

Feitas tais ponderações, a argumentação aqui defendida de 

que o nível de preço/lucro do Ibovespa apontava para um risco 

de perda considerável se efetivou, com o principal benchmark 

da bolsa apresentando rendimento pífio até junho. No mês 

houve queda de 5,1%, enquanto que no 2º trimestre a queda foi 

de expressivos 14,76% (recuo de -4,7% no primeiro semestre). 

O ajuste de expectativas para o ano de 2018, que veio após a 

tentativa de acomodar as projeções aos efeitos da greve dos Fonte: Broadcast| Elaboração: Planner Redwood 
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Deterioração das Expectativas e Mercado 
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PIB Redwood: 2,91%;  
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DISCLAIMER 

Este material foi preparado pela Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos LTDA (Redwood) e tem 

propósito exclusivamente informativo, não se constituindo em recomendação de investimento, oferta ou solicitação de oferta para 

aquisição de valores mobiliários ou qualquer instrumento financeiro. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se 

à data presente,  e pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções/estimativas estão sujeitas a riscos e 

incertezas relacionados a fatores fora de nossa capacidade de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de 

mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros 

fatores que poderão diferir materialmente daqueles projetados, sem aviso prévio. A informação nele contida baseia-se na melhor 

informação disponível recolhida a partir de fontes públicas, oficiais ou críveis, as quais acreditamos confiáveis e de boa fé. 

Contudo, não foram independentemente conferidas e, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Não 

nos responsabilizamos por eventuais omissões ou erros, e mesmo tendo tomado todas as precauções para assegurar que as 

informações aqui contidas não sejam falsas ou enganosas, a Redwood não se responsabiliza pela sua exatidão ou abrangência. 

As opiniões expressas são as nossas opiniões no momento. Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, comprar ou vender 

valores mobiliários mencionados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance 

futura. A Redwood não se obriga em publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou 

circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento. Este material é para uso exclusivo de seus receptores e seu 

conteúdo não pode ser reproduzido, redistribuído, publicado ou copiado de qualquer forma, integral ou parcialmente, sem expressa 

autorização da Redwood. 

©2018 Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados. 

ESTA  APRESENTAÇÃO É CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO A QUEM SE DESTINA E NÃO PODE SER DISTRIBUÍDA. 




