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 Epígrafe do mês…a pretexto do momento que vivemos. 

Comentário Mensal da Gestão – Março 2018 

“Independence doesn’t mean you decide the way you want.” 

 

“Independence means you decide according to the law and the facts.” 

 

“Independência não significa decidir do jeito que você quer.” 

 

“Independência significa que você decide de acordo com as leis e os fatos.” 

(tradução livre) 

 

Stephen Breyer – Juiz Associado da Suprema Corte Americana 
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Introdução 

Comentário Mensal da Gestão – Março 2018 

O Brasil vive tempos muito turbulentos ultimamente, tanto na economia quanto na política, uma confusão 

institucional enorme, mas o despautério a que se assiste para com alguns juízes em nossa Corte Suprema 

passou dos limites. 

As tentativas a qualquer custo de não somente livrar da cadeia, mas ainda de alguma forma permitir o ex-

presidente Lula de concorrer a Presidência da Republica no pleito deste ano alcança atitudes inimagináveis.  

Neste mês de março foi impetrado um Habeas Corpus – HC  pela defesa do ex-presidente Lula para 

impedir a prisão do líder petista, causando vários dias de tensão nos mercados e mandando sinais muito 

ruins para investidores e observadores globais de como a justiça brasileira funciona...na essência e 

guardadas as diferenças de cada país, um desrespeito pelas decisões tomadas no âmbito de instâncias 

inferiores. 

O povo brasileiro está farto de corrupção, e não suporta mais as infindáveis denúncias de desmandos, 

roubos e descaminhos de dinheiro público. Passou pela pior recessão de sua história e ainda amarga o 

desemprego nas alturas, enquanto figuras importantes conseguem, com inúmeros recursos, não pagar 

pelos seus crimes. Contam com o beneplácito de alguns juízes e a competência de excelentes advogados 

que conhecem todas as entranhas e brechas da lei, e assim, no conjunto do que é possível e no limite da 

interpretação da lei, adiam o cumprimento da pena de quem deve. A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal – STF, seja por este HC ou outras Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade com propósito de mudar entendimento da prisão após condenação em segunda Instância, não prosperarão. Estamos por 

entrar em uma nova fase, uma fase em que recuperaremos nossa tão combalida economia, com o rigor e a honestidade que fazem a população ter orgulho de sua 

nacionalidade, e não sermos humilhados de toda sorte – zombados dentro e fora de nosso país. O STF, apesar de algumas vergonhas supremas, tem o condão 

para ratificar esta nova fase, que na economia já se aponta, mas que precisa da Justiça e da vontade política para seguir adiante com novas conquistas. As frases 

do Juiz Associado da Suprema Corte Americana de Justiça Stephen Breyer que abre este Comentário, adequam-se a este momento vivido no nosso judiciário: 

“Independência não significa decidir  do jeito que você quer.”…e… “Independência significa que você decide de acordo com as leis e os fatos”. 

No mundo, como imaginado, o mês de março foi bastante agitado no que se refere a uma possível Guerra Comercial diante das novas tarifas em vários produtos 

que os EUA “prometem” impor. Nossa avaliação é que passados um ajuste ou outro (devidos até) e Donald Trump arrefecerá as medidas, cujo propósito inicial tinha 

abrangência enorme de países, enquanto o foco mesmo será entre EUA e China. Assim se espera, caso contrário será um típico jogo de perde-perde. A China, 

exemplarmente, minimizou as ameaças (por enquanto) por razões óbvias de algum certo desalinhamento e por ter outros assuntos mais importantes para cuidar – 

bela estratégia para conter o ímpeto americano, sem maiores estragos. A perspectiva econômica para os EUA justifica a continuação da alta gradual dos juros pelo 

FED, enquanto que na Europa esta não parece ser ainda a realidade, De toda sorte, a Zona do Euro apresenta queda na taxa de desemprego, ao tempo em que a 

inflação anual acelerou para 1,4%  em março – próxima da meta do BCE. No Japão, apesar das perspectivas “otimistas” para o médio e longo prazos, no curto 

prazo os indicadores tem sido decepcionantes: PMI de Serviços e Composto (que engloba o setor industrial) tiveram quedas além do esperado por analistas. 

Neste ambiente, os Treasuries dos EUA fecharam o mês em 2,7389%. O S&P variou -2,69%, o NIKKEI fechou em -2,78%, o DAX com -2,73% e o FTSE -0,87%. O 

Ibovespa terminou o mês em 0,01% e o IBrX em 0,08%. Máximas no mês para DIF19 6,555% e DIF21 em 8,43%. A NTN-B 2050 terminou o mês em 5,1713%, e o 

Dólar (Ptax venda) a R$ 3,3238. 
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Atividade Econômica  
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Fonte: IBGE e Projeções Redwood | Elaboração: Planner Redwood
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Movimento de “Elástico”

?

Parece existir poucas dúvidas, conforme comentado mês passado, que a 

economia brasileira deverá expandir-se em 2018 e em 2019, sem se descartar 

uma nova crise política ou simplesmente os riscos e incertezas diversos 

vinculados às eleições de outubro, com impactos diretos na atividade. Também 

acena como muito provável a criação de empregos, notadamente pela 

capacidade ociosa agora em flagrante reversão. 

É neste sentido que apresentamos o gráfico acima, cujo comportamento 

pretende-se demonstrar poderá acontecer caso as reformas estruturais não 

sejam levadas adiante. Mais uma vez a janela de oportunidade e o timing, seja 

doméstico ou externo, oferecem todas as possibilidades para nos ajustarmos e 

mudarmos nossa sorte. Não é difícil entender as razões da relutância dos 

investidores…o Brasil precisa se provar interessante e confiável.  
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Política Fiscal 
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Cresce fortemente o “sentimento” que o Brasil tem uma folga de gastos para 2018. Em 2017, o déficit primário foi de R$ 110 bilhões, enquanto a meta estabelecida 

tanto para 2017 como para 2018 era/é de R$ 159 bilhões. Corrobora este “sentimento” o fato da reação da arrecadação em função da já comentada retomada da 

economia. Nós da Redwood concordamos com a possível, quando não circunstancial, efêmera melhora com impactos positivos somente em 2018 para fins de 

cumprimento de meta e teto dos gastos. Impossível se afirmar categoricamente, neste momento, a mesma situação para 2019. Para se cumprir a Regra de Ouro 

então, equacionando mais de R$ 200 bi, será necessário um  esforço hercúleo – com medidas que vão desde devolução de recursos do BNDES, Fundo soberano e 

várias desvinculações, até maior e melhor gerenciamento das despesas discricionárias e despesas com salários e benefícios previdenciários. 

A reforma da Previdência não foi aprovada, mas não existe saída ou plano alternativo...será preciso enfrentar o problema. Entretanto, muito mais do que isso, o 

cerne da questão é reduzir o tamanho do Estado, acelerando a agenda de privatizações e outras ações de mesmo propósito. O Teto dos Gastos - TG, por exemplo, 

tão atacada pelos postulantes à presidência mais à esquerda, tornar-se-á em breve no maior dos vilões. Por quê? Bernard Appy nos oferece uma dica quando pela 

interpretação de que o TG apresenta, ao menos, duas facetas: limite para expansão dos gastos federais e do crescimento das despesas à inflação, sendo que esta 

última com poder de inviabilizar a primeira.  

Trata-se de um processo de escolha! 
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Conjuntura Internacional 
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O mês foi de grande estresse com a possibilidade de uma Guerra Comercial 

sem precedentes em função das medidas tomadas pelo Presidente Donald 

Trump. Mercados chacoalharam. Aos poucos o pânico foi sendo controlado e 

as verdadeiras intenções vieram à tona: o “problema” de Trump não é 

exatamente com o mundo (embora “sobrará” para alguns), mas para com a 

China. 

Ainda assim, sem desmerecer o potencial de desarranjo que os EUA podem 

promover, parece tratar-se de ajustes pontuais e devidos – apesar da longa 

lista de produtos alvo de novas tarifas. A retaliações por parte da China não 

tardarão, mas os chineses parecem bastante serenos e parcimoniosos, 

sobretudo porque sabem bem onde o calo aperta. Neste assunto, o certo é que 

estas atitudes são extremamente prejudiciais a ambos. É um típico caso de 

perde-perde.  

A China, por sua vez, tem outras importantes ações a coordenar, em especial 

dentro de seu próprio país. O presidente Xi Jinping considera questão de 

segurança nacional manter a estabilidade financeira de seu país. Neste sentido, 

o PBoC (Banco Central chinês) ampliará seus esforços para manter a 

estabilidade financeira, reduzindo riscos sistêmicos e apoiando a estabilidade 

financeira e social por meio do controle de alavancagens, limitando a 

concessão de créditos e riscos do setor bancário paralelo. Trata-se, como se 

pode ver, de uma “liberdade” controlada, onde o mercado pode ter papel 

decisivo, mas o governo está sempre lá...tutoreando a “eficiência”. 

Na Europa, a Zona do Euro registrou queda de 141 mil no número de 

desempregados e, embora em linha com o projetado, a taxa de desemprego da 

região caiu de 8,6% em janeiro para 8,5% em fevereiro, atingindo o menor nível 

desde dezembro de 2008. Não menos importante, mas também previsto, a 

inflação subiu 1,4% na comparação anual de março, ganhando força em 

relação ao aumento de 1,1% observado em fevereiro – aproximando-se da 

meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior 

a 2,0%. 

Enfim, não fora Donald Trump a bagunçar o coreto, isso aqui estaria um 

marasmo… 

• Em 2015, chineses importaram

bens e serviços no montante de 

USD 165 bi dos EUA;

• Americanos provedores da 

liquidez global.

• Em 2015, americanos importaram 

bens e serviços no montante de 

USD 216 bi da China; 

• Chineses são os maiores 

credores da dívida americana.

Fonte projeções PIB: The US-China Business Council (USCBC)
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Juros 
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Para aqueles que esperavam uma trajetória estável e tranquila para o 

mercado de juros brasileiro ao longo de 2018, março rendeu fortes 

emoções e o redesenho das expectativas de mercado. 

O novo corte promovido pelo COPOM na taxa básica de juros, de 0,25 p.b., 

que levou a SELIC para 6,25%, já era esperado unanimemente pelo 

mercado, estando precificado no DI 19 como o último corte este ano. Desta 

forma, encerrar-se-ia o acentuado ciclo de queda nos juros, iniciado em 

2016, quando a taxa esteve em 14,25%. No entanto, o elemento surpresa 

ficou por conta do comunicado emitido pela autoridade monetária brasileira, 

que trazia como centro de sua argumentação o espaço observado por seus 

membros para um corte adicional nos juros já na próxima reunião 

(programada para maio). A base para esta (agora declarada) decisão está 

na não retomada da inflação, que ainda apresenta risco de encerrar 2018 

abaixo da banda inferior de sua meta, e na preocupação com a 

consistência da retomada na atividade econômica. Assim justifica-se para o 

órgão uma nova redução, mesmo tendo como único mandato a 

estabilidade do sistema monetário nacional, e já apresentando taxas de 

juros em níveis abaixo de sua taxa natural.  

Essa decisão inesperada fez com que as taxas dos contratos de juros futuros de curto prazo, que estavam estabilizados a algum tempo, caíssem vertiginosamente, 

realinhando a inclinação da Estrutura a Termo em novo patamar. O que ainda abre espaço para alguma volatilidade é a magnitude deste último corte. Nós da 

Redwood, reavaliando nossos modelos e a conjuntura de forma holística, uma maior flexibilização da política monetária – em especial pelos sucessivos 

arrefecimento dos preços, a atividade aquém do esperado e o alto nível ainda de desemprego – fará com que o BACEN promova um novo corte dos juros. Como 

sempre, nossa ingrata missão não é dizer o que o BACEN deveria fazer, mas fundamentalmente o que ele vai fazer. Assim, acreditamos em uma redução de 0,25 

p.b. novamente.  

Pode ser que com esta “reviravolta” os ganhos no curto prazo possam se fazer presentes mais uma vez. Mas para um horizonte de médio e longo prazo, com a 

provável alta da SELIC para patamares próximos de seu nível de equilíbrio, a estratégia de “encurtar” as carteiras pode ser pouco vantajosa. Não se nega aqui que 

exista espaço para ganhos nos vértices mais curtos. Mas como costumamos dizer, que se fique com “o dedo no gatilho”. 

Aliado a isso, em um cenário como este que se desenha, intensificado pelos eventos econômicos e políticos que afetam a todos os mercados, a ideia tradicional de 

montar uma posição em renda fixa para “proteger o capital” com ativos “livres de risco” e simplesmente esperar deverá não ser uma boa estratégia. A verdadeira 

proteção de capital, especialmente para aqueles que se voltam para os mercados de renda fixa, requererá gestão de riscos e finanças baseada em técnica e 

experiência.  

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

Gráfico (NTN-B) Gráfico ETTJ 
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Câmbio 
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Variação do Câmbio (Moedas contra Dólar) 

Fevereiro Março

Para aquele que esteve “fora do planeta terra” nos últimos 30 dias, e gostaria de 

se atualizar sobre o que aconteceu de relevante, politica e economicamente, no 

mundo e no Brasil ao longo desse período, nada seria mais adequado do que 

apreciar a dinâmica do mercado de câmbio. 

Sofrendo com a pressão vinda de eventos internos e externos, o Dólar subiu seu 

patamar de negociação no mercado à vista a partir da terceira semana do mês, 

saindo das margens dos R$ 3,25 e buscando níveis mais próximos dos R$ 3,30, 

com potencial razoável de avançar ainda mais. Como antes prenunciamos neste 

espaço, o descasamento entre o risco país e o valor de mercado da moeda não 

poderia se sustentar por muito tempo. Apenas não esperávamos que esse 

ajuste ocorresse tão rapidamente na percepção de risco-país, que começou a 

subir com maior intensidade a partir da apreciação de julgamento sobre habeas 

corpus do ex-presidente Lula por parte da suprema corte do Brasil. Tal evento 

parece ter servido de gatilho para uma nova percepção geral do mercado sobre 

o cenário, ainda incerto, para as eleições presidenciais de 2018.  

Além dos elementos de pressão interna, que já tem magnitude relevante, 

tivemos também os movimentos globais ligados à possibilidade de acirramento 

das Trade Wars. O Real não escapou de um movimento global de 

desvalorização frente ao Dólar, em meio à aversão a ativos e divisas de risco, 

mesmo que um cenário de maior animosidade entre EUA e China ainda se 

mostre improvável, tendo em vista a elevada interligação entre estas economias. 

Ainda no final do mês, o Banco Central voltou a fazer leilão para rolagem de contratos com vencimento em abril, no montante de USD 2 bilhões. Os novos contratos, 

com vencimento programado para o início de maio, têm taxa corte para recompra em R$ 3,331672. 

Assim, o dólar Ptax terminou o mês R$ 3,3238, alta de 2,43% no mês.  

No entanto, muito embora tenha sido março um mês complicado, nem tudo que se vê para o futuro são trevas. Cada vez mais os agentes, bem como nós da 

Redwood. têm recuado quanto à efetiva chance de uma guerra comercial de grandes proporções. Ao invés disso, caminha-se para uma revisão das condições 

estabelecidas atualmente no comércio internacional. 

Afora tal percepção, ainda em março o governo conseguiu surpreendente êxito no leilão do 15º bloco de exploração de petróleo (R$ 8 bi direto no caixa do governo), 

o que deve ter impactos positivos relevantes na entrada líquida de fluxos cambiais. Aliando a normalização da percepção risco global com a entrada líquida de 

recursos e a mitigação dos riscos eleitorais, muito possivelmente um novo ciclo de valorização consistente da moeda brasileira poderá acontecer. Neste sentido e 

corroborado por nossos modelos tradicionais de previsão cambial de médio e longo prazos, nos afastamos significativamente das estimativas dos principais players 

do mercado. 

Fonte: Blooomberg | Elaboração: Planner Redwood 
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Bolsa 
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O principal índice do mercado acionário brasileiro (Ibovespa) registrou alta no 

mês de março de 1,78%, cotado aos 85.366 pontos. Assim, o investimento em 

ações se mostrou o mais rentável para o primeiro trimestre de 2018, muito 

influenciado pela retomada da confiança e do consumo das famílias, fator que 

dinamizou a atividade econômica recentemente. No ano o Ibovespa acumula 

retorno de 11,73%.  

No entanto, a alta não reflete o que foi percebido pelos investidores na segunda 

metade deste mês. 

Fortemente interligada ao desempenho dos mercados acionários globais, a bolsa 

brasileira sofreu e não escapou dos impactos da aversão global ao risco com a 

ascensão das tensões de uma possível guerra comercial entre EUA e China. 

Essa pressão ainda foi potencializada pelo fato de que o setor de produção e 

exportação de aço e alumínio, cerne da discussão que se iniciou com as medidas 

de caráter protecionistas promulgadas pelo presidente Trump, tem participação 

fundamental entre as principais empresas brasileiras de capital aberto. 

Ao longo do mês, contudo, com a divulgação de que o Brasil estaria entre os 

países inicialmente ressalvados destas medidas, os efeitos de segunda ordem 

desta medida foram suavizados, o que não caracterizou estas últimas semanas 

efetivamente como mais calmas. Com os eventos políticos ligados ao julgamento 

do pedido de HC de Lula, a tensão e os receios quanto ao rumo do processo 

eleitoral de 2018 vieram à tona e com força. Apenas com estes riscos mitigados é 

que os agentes poderão se voltar novamente a avaliação dos fundamentos das 

empresas para verificar o quão longe ainda podemos ir (ao menos, é o que 

deveriam fazer!). 

De destaque no mês de março tem-se a fusão entre Suzano Papel e Celulose e Fibria. Para que se tenha dimensão do resultado de tal operação, a empresa 

atenderá aproximadamente 49% do market share do planeta, tendo como exportação agregada R$ 18 bilhões (dados de 2017). Será a maior empresa brasileira não 

financeira do setor de agronegócio, com investimentos totais para 2018 previstos inicialmente em R$ 6,4 bilhões.  

Conforme temos ressaltado regularmente, muito embora a bolsa apresente potencial upside, os riscos inerentes à correção de seu atual nível são grandes. Alguns 

casos como o que se efetivou com a Fusão Fibria-Suzano podem trazer retornos expressivos. Contudo, tais oportunidades não são e sequer serão a regra (e 

exigem, portanto, equipe capacitada para ganhos com essa natureza e perspectiva de negociação). O desemprenho do primeiro trimestre não pode ser 

desconsiderado – seja como fool’s rally ou uma retomada consistente. Mas quais as chances de que se repita para os próximos meses, e com qual fundamento? E 

quais os riscos assumidos a partir de tal alocação? 

A verdade é que, assim como na renda fixa, aqui também os desafios de se fazer dinheiro necessitará de alta expertise na gestão.  

Fonte: Broadcast & Bloomberg | Elaboração: Planner Redwood 
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Evolução das Bolsas Globais - 2018 (Jan - Mar) 
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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. 




