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 Epígrafe do mês…a pretexto do momento que vivemos. 

Comentário Mensal da Gestão – Novembro 2018 

   “One of the great mistakes is to judge policies and programs by 

their intentions rather than theirs results” 

 

   “Um dos grandes erros é julgar políticas e programas por suas 

intenções, e não por seus resultados” 

(Tradução livre) 

 

   Milton Friedman – Economista americano.  
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Introdução 

Comentário Mensal da Gestão – Novembro 2018 

O dia 1º de Janeiro 2019 está chegando, mas o melhor da festa é esperar por ela! 

A equipe de transição está a todo vapor, e a melhor definição que podemos dar, em especial pelo do lado econômico 

é: sai Unicamp e entra a Universidade de Chicago! O mindset é completamente diferente, a bem da verdade, de tudo 

que já vivemos no Brasil. A predominância das ideias liberais, do reestabelecimento da ordem, do combate ao 

gigantismo do Estado e da procura incessante de se privilegiar o mérito e a competência, em lugar do toma-lá-da-cá, 

tem sido a marca nestes primeiros dias de transição e indicações para Ministros. 

Trata-se de nosso novo normal. Mais do que isso, o conjunto de Superministros começa a estruturar suas equipes 

com absoluta autonomia e sintonia com o todo. A importância dessa forma de agir é fundamental para o Brasil, pois 

deixaremos de ter a dependência, ao menos no médio e longo prazos, de um ou outro Ministro. Obviamente, o 

realinhamento das ações, políticas e programas, dependem, e muito, dos “mentores” de cada pasta, porém uma vez 

reestruturada a casa, com o novo norte e equipe coesa, a trajetória fica mais fácil seguir e nossas vulnerabilidades 

quanto ao rumo e condução das políticas, bastante reduzidas. 

Estabelecer, portanto, o ordenamento das ideias e propostas de campanha com profissionais competentes e que possam dar sequencia ao programa de governo, traduz-

se em significativa “ferramenta” de mitigação de risco. Investidores, agencias classificadoras de risco e os mercados como um todo olham e avaliam isso. O momento é de 

se recuperar os índices de confiança, a base para tudo mais. O retorno da confiança será, junto com as primeiras ações, mola propulsora para retomada da economia.  

A formação do novo governo guarda algumas particularidades, e estas não são nada sutis. Além do enxugamento da maquina pública, que não se espera seja de 

percentual reduzido, compõem o governo vários militares. Militares das mais altas capacidades técnicas e ajustadas às suas futuras funções, mas que, em regra, 

carregam em seus currículos a característica de seriedade e incorruptibilidade. Nada mais justo e coerente às promessas de campanha, e que virá por mais uma vez 

quebrar paradigmas de que militares são autoritários e menos democratas. Nessa linha, para a “disruptividade” se espera para várias ações no país (repetimos, sempre 

dentro da legalidade), ninguém melhor do que eles a compor essa nova equipe. Se no campo econômico teremos uma forte guinada à direita, em outros segmentos a 

sociedade crê também em mudanças radicais. A esperança está de volta e, certos de que não se pode “apagar” ou se desconsiderar as ações e ganhos obtivemos nos 

últimos anos, espera-se muita seriedade e comprometimento da nova equipe não somente durante o curto período de transição para ouvir as pessoas de bem, mas 

também ao longo dos próximos anos como contribuidores. Precisamos de efetividade. Assim, a frase que abre este Comentário do economista Milton Friedman da 

Universidade de Chicago traduz bem o momento que vivemos: “Um dos grandes erros é julgar políticas e programas por suas intenções, e não por seus resultados”. 

Mundo afora, o mês de novembro intensificou as dificuldades de outubro e “abriu” outras frentes. Agências internacionais refizeram seus cálculos e agora esperam um 

crescimento mundial menor do que o projetado. As confusões na Europa estão por todos os lados, a saber da Itália com suas finanças, a França em meio a fortíssimas 

manifestações e o Reino Unido com suas intermináveis discussões sobre a saída do BREXIT. Ainda no velho continente, a recente crise entre Rússia e Ucrânia pode levar 

a uma escalada com maiores intervenções militares com impactos significativos para a região. Na China, as preocupações se voltam para o crescimento de sua economia 

e tentam de toda sorte contornar a “guerra comercial” com os EUA. Nessa linha, as esperanças recaem na reunião do G-20 em Buenos Aires/Argentina, onde todas as 

fichas serão lançadas para uma tentativa de desfecho “favorável”. Nos EUA crescem os rumores de possível realização dos mercados e uma retração da economia 

americana. Neste ambiente, fomentou essa linha de raciocínio uma posição mais dovish do FED em relação às expectativas recentes de aperto monetário para o próximo 

ano. Tudo muito incerto ainda, pois os indicadores de fato não apontam ainda para tanto. As chamadas Midterm Elections americanas não trouxeram um resultado ruim 

para o atual governo, mas retirou sim algum conforto para sua gestão. 

Neste ambiente, os Treasuries dos EUA fecharam o mês em 2,9879%. O S&P variou 1,79%, o NIKKEI fechou em 1,96%, o DAX com -1,66% e o FTSE 100 UK      

-2,07%. O Ibovespa terminou o mês em 89.504 pontos (2,38%) e o IBrX em 36.968 pontos (2,66%). Máximas no mês para DIF19 em 6,428% e DIF21 em 8,20%. A 

NTN-B 2050 terminou o mês em 5,0836%, e o Dólar (Ptax venda) a R$ 3,8633. 
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Atividade Econômica  
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Eis o desempenho da atividade econômica no Brasil nas ultimas quase duas décadas. Sofrível. Contudo, muito pior do que a baixa média é o vai-e-vem que desanima 

empresários e nos afasta de um crescimento sólido e sustentável de longo prazo.  

Ainda que crescêssemos à média do período em destaque, muito próxima de nosso potencial em torno dos 3%a.a., melhor seria sem os solavancos verificados porque 

fomentaria planejamento de longo prazo e teria nos dado estabilidade para promover políticas otimizadoras do crescimento, em vez de pacotes de socorro e ajustes 

pontuais. Não podemos contar com espasmos de recuperação, e muito menos localizados, em decorrência de crescimento excepcional de um setor ou outro, como 

verificado ao longo desse período. Ë verdade que por vezes o cenário externo nos impacta, em outros eventos climáticos afetam (como mais sensível a agropecuária), e 

por vezes nossos fatores internos se incumbem de atrapalhar, como na indústria (exceto a extrativa) e nos serviços, este último o maior responsável pelo emprego.  

Enfim, a análise dos números do PIB sugerem uma recuperação. A qualidade e a constância dessa recuperação é que nos importa mais. Com o novo governo do Capitão 

Bolsonaro (com vários militares em sua equipe) há quem aposte em revivermos o nosso período de Milagre Econômico da década de 1970, mas definitivamente este não 

deveria ser o caminho, nem mesmo a atual equipe econômica parece querer isso. Tudo é diferente hoje em dia, nossos problemas, necessidades e perspectivas, menos a 

exata noção de que crescimento, ainda que mais baixo, mas constante e equilibrado, traz inúmeros benefícios. 

Um passo de cada vez e chegaremos muito longe! 
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Política Fiscal 
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¹ Finanças Públicas – Da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade. Introdução – páginas 15-25 

No momento em que chegamos ao fim do ano e, em especial, às vésperas de um novo 

governo onde esperanças são renovadas, nos deparamos com as inevitáveis previsões 

e expectativas de toda sorte – as finanças públicas não seriam diferentes. Aqui, neste 

caso, as notícias não são promissoras, notadamente se nos afastarmos das 

imprescindíveis reformas tão comentadas. A própria Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN admite, faz tempo, que a sustentabilidade de nossas contas públicas é, por melhor 

dizer, precária. Admite a STN que a rota de crescimento da dívida pública é de 

crescimento, ultrapassando o nível crítico dos 80% com provável reversão somente a 

partir de 2022.  

A previsão e a honesta constatação acima parte de não menos que o atual Secretário 

do Tesouro – Mansueto Almeida, que diante de sua qualidade técnica e compromisso 

com a verdade, foi convidado a permanecer no próximo governo. Sua avaliação, lúcida 

e fundamentada, pode ser melhor entendida no livro¹ organizado pelo próprio Mansueto 

e Felipe Salto onde, com muita objetividade, ensinam as interações dos componentes e 

a dinâmica da dívida. Em outras palavras, demonstra como as variáveis crescimento do 

PIB Real, a taxa real de juros, o tamanho da dívida em % do PIB e o esforço primário 

nos orientará sobre o caminho da dívida ou, mais diretamente, sobre sua 

sustentabilidade ou não. Embora quase que intuitivo, falam com propriedade... assim, 

suas projeções confiáveis, e por isso mesmo precisam ser levadas muito sério, 

notadamente por nossos Congressistas e a sociedade como um todo. As reformas são 

rigorosamente impopulares e igualmente fundamentais. Qualquer coisa fora desse 

script significa uma rota explosiva para a dívida pública. 

Contribuem para este quadro de urgência das reformas e outras ações 

complementares, uma combinação nefasta de possíveis cenários externos mais 

desafiadores e interno, onde a resposta para melhor arrecadação em função da 

atividade econômica pode demorar. Neste contexto, voltamos a sugerir nossas análises 

que combinam as curvas de Laffer e de Armey.      

 A curva de Armey postula que existe uma relação 

quadrática entre uma área de gastos governamentais e 

sua atividade econômica (crescimento). 
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Conjuntura Internacional 
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Nesta linha de raciocínio, corroboram a análise pessimista de que o Federal Reserve – FED (banco central americano) terá uma postura de forte aperto monetário a partir 

de 2019. Será mesmo? Quão forte? Suficiente para chacoalhar as economias do planeta? Talvez, mas um tanto difícil. Nossas projeções se alinham com cálculos 

resultantes da famosa Regra de Taylor: o FED provavelmente estará com sua taxa em 3,75% ao final de 2019. É bem mais alta que os juros “quase zero” vistos nos 

últimos anos, mas muito longe de suas máximas quando em situação de dificuldades. Os EUA estão longe disso, muito pelo contrário. Portanto, as ações do FED serão 

importantes para determinação dos cenários futuros... mas, como sabemos, o FED está “sempre” lagged em relação ao mercado. Aguardemos um pouco mais. 

Na Europa, a primeira-ministra do Reino Unido não chega a consenso no texto para o BREXIT e mais um ministro deixa o governo – agora somam sete, e o tempo se 

exaure. O divórcio da União Europeia tem data limite de 29 de março de 2019, e uma saída sem acordo provocará uma ruptura com consequências comerciais e até de 

mobilidade para os cidadãos britânicos na Europa. Na França, o movimento chamado de “revolta dos coletes amarelos” infernizam o país de Macron e pedem sua 

renúncia. O que no início tratava de uma pauta única, o aumento nos preços de combustíveis, agora evolui para um escopo bem maior. No fundo, parece tratar-se de 

repúdio da agenda de reformas de Emmanuel Macron... difícil mesmo para França aceitar um presidente de “direita”. No campo econômico, segundo a Eurostat, o índice 

de preços ao produtor (PPI) para Zona do EURO subiu 0,8% em outubro e 4,9% na base anual, acima das expectativas. Desemprego e inflação não parecem muito 

alterados e BCE mantem sua postura e expectativas de sua política. 

A China, por meio de seu PBoC, voltou a “operar” nos mercados, injetando USD 58,4 bi no sistema financeiro em novembro via instrumento financeiro de médio prazo para 

manter a liquidez  no setor bancário. Também injetou mais USD 2,1 bi de forma permanente por meio de empréstimo – ferramenta monetária de curto prazo e, estendeu 

crédito suplementar de USD 3,69 bi via empréstimos. Típico esforço tentar contornar seus problemas econômicos. Isso não tem como terminar bem. 

Muitos importantes players estão se tornando cada vez mais pessimistas. Existe uma onda de que o mundo crescerá 

menos e que os EUA sofrerão forte retração nos mercados. 

Nós não estamos (ainda) com essa avaliação, não. De fato, nossas previsões de crescimento mundial sempre foram 

menos otimistas que do mercado, excluídos os EUA. É bem verdade que em várias partes do mundo, os mercados 

não tiveram bom desempenho, as economias andam  aquém do esperado (exceto EUA) e dificuldades de política 

econômica imperam em diversos países.  

Assim, certos de que muito pode se alterar nos próximos meses, este cenário mais pessimista, em especial para os 

EUA, não nos parece verossímil. As informações disponíveis não indicam, sobretudo quando comparadas às 

recessões anteriores, para uma virada iminente. Sem prejuízo da análise e a importância da China em provável 

desaceleração e os conflitos geopolíticos da Europa, além de outros, algumas variáveis se destacam quando se 

atingem as altas nos ciclos. Uma delas é o Consumo, que em regra desacelera nestes casos, e não é o que se 

evidencia nos maiores mercados desenvolvidos. Também se verifica crescimento do emprego estável (nos EUA foram 

adicionados 250 mil vagas em novembro) e inflação bastante comportada. 

Para usar indicador bastante difundido, o P/L Projetado (P/E Forward) nos esclarece um pouco a situação. Com todas 

as ressalvas que o caso requer para projeções e comparações a dados históricos e sua pertinência, visualizamos para 

mercados emergentes negociação em torno de 11x, comparado à sua média de longo prazo de 13x. Para a ações da 

Zona do EURO, algo como 13x contra uma média de 14x e, embora nos EUA tudo pareça muito caro, o P/L Projetado 

está em 16x, muito próximo de sua média de 15,6x. Em outras palavras, barato mesmo não está. 

Por fim, a crise humanitária por que passa o povo venezuelano poderá ter algum alívio em 2019. A ONU tem um plano de assistência voltado basicamente para 

auxílio médico e alimentos, pois não se espera uma solução rápida para o problema. Passará agora a procurar doadores financeiros para o plano.  
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Juros 
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Tem ganhado cada vez mais força, entre os players nos mercados 

desenvolvidos, a hipótese de que uma nova crise recairá sobre a 

economia dos EUA. Os primeiros sintomas para tal diagnóstico 

seriam alguma fragilidade no crescimento econômico esperado e o 

acirramento (“os finalmentes”, na linguagem popular) da Guerra 

Comercial com a China. Correta ou não, já pudemos observar seu 

reflexo na queda das treasuries de maturidade mais longa e na 

realização dos lucros por parte dos investidores antes com posição 

comprada no mercado acionário. Na linha preditiva de um iminente 

retrocesso na economia americana, servem os mercados e 

formadores de opinião eventual estreitamento das taxas longa e 

curtas, ainda não se verificou, como demonstra o gráfico ao lado. 

Com a leitura de tal conjuntura externa para os mercados 

financeiros, é evidente que o ambiente disseminado de incerteza 

poderia e deveria afetar de maneira direta a liquidez nos mercados 

emergentes, onde estamos inexoravelmente incluídos. No que diz 

respeito ao mercado de juros, tivemos um mês de queda 

consistente ao longo da ETTJ. O DI 20 teve queda mensal de 

2,786%, registrando fechamento em 6,98%. Já o DI 21 terminou o 

mês cotado a 7,92%, reflexo de uma queda de 2,583%. Na ponta 

longa, o DI 25 registrou queda de 2,843% atingindo nível de 9,57%. 

Muito deste movimento é explicado pelos novos números divulgados que confirmam a leitura de que os fundamentos monetários continuam caminhando bem, leia-se, 

inflação ancorada e menores perspectivas para os aumentos de juros no ano que vem. Ainda que tenham ocorrido algumas (poucas) oscilações, em muito explicadas 

pelo "burburinho" que se segue a montagem da equipe de governo e seu consequente enfoque, esse nicho de mercado se destacou pela resiliência ante as pressões ao 

longo do mês com a saída líquida de investimento direto. 

Com o eventual arrefecimento na política monetária americana (foco especial no comunicado do FED ao mercado nesta última reunião do ano), a perspectiva positiva 

para os DIs no período próximo pode ganhar força, uma vez que os agentes (racionais que são, especialmente em ambiente de boa comunicação da política monetária) 

deverão antecipar os balanceamentos de carteira considerando o risk-free mais fraco para o final de 2019. 

Nós da Redwood nos mantemos céticos quanto à possibilidade de uma crise americana no curto prazo, e assim, não alteramos nossa expectativa de mais quatro altas 

nas Fed Funds em 2019. A paridade internacional dos juros prevalecerá, e por uma via ou por outra, em maior ou menor grau, teremos uma convergência. Até lá, os 

fluxos de capital gerarão oportunidades de ganho de curto prazo interessantes para aqueles que estiverem preparados para uma leitura correta do novo cenário que se 

coloca à nossa frente. 

No mais, não podemos deixar de elogiar, quando devido, nossa Política Monetária vai muito bem! 

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

Gráfico (NTN-B) Gráfico ETTJ 

Fonte: Broadcast | Elaboração: Planner Redwood 

Comentário Mensal da Gestão – Novembro 2018 
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Câmbio 
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Porém, nem tudo são flores quando falamos de mudanças. A escalada do Dólar no final do mês (quando a cotação saiu de R$ 3,738 no dia 16 para R$ 3,922 no dia 26) 

fez com que nosso Banco Central, sempre tão proativo nas questões de política cambial, entrasse fortemente com leilões de linha com compromisso de recompra no 

montante de USD 3 bilhões. Ainda comunicou ao mercado que pretende rolar os contratos de swap cambial tradicional que vencerão em janeiro de 2019, algo em torno 

de USD 10 bilhões. E é neste sentido que a frase que abre nosso comentário faz-se tão bem aplicada. Controlar a volatilidade e liquidez para propiciar estabilidade no 

ambiente de negócios é uma razão nobre, há de se concordar. No entanto, o grande erro desta estratégia é justamente pautar sua continuidade com base em suas 

boas intenções (das quais o próprio inferno está repleto, como nos ensina o ditado popular), e não em seus resultados que até aqui são ineficácia para com sua 

proposta à custa de um significativo impacto fiscal.  

Já para a direção do câmbio para o final de 2018, não podemos desconsiderar a pressão natural inerente às remessas de lucros e dividendos enviados ao exterior para 

fechamento dos balanços. No entanto, com a estabilização do risco-país e maiores definições quanto às questões políticas poderemos ter cotação da moeda americana 

para algo próximo de R$ 3,63 até o final do ano. 

Reconhecer limitações e a falta de domínio, por absoluta realidade dos fatos, seria uma ótima ferramenta para a Política Cambial.  

Fonte: Broadcast| Elaboração: Planner Redwood 

As pressões externas sobre a taxa de câmbio em um ambiente internacional 

que cada vez mais se aproxima de seus momentos decisivos tiveram forte 

impacto na variação do Real (e das demais moedas emergentes) frente ao 

Dólar ao longo deste mês de novembro. E este cenário de incertezas se 

adensa quando colocado em contexto interno. Ainda que o processo eleitoral 

tenha se encerrado no mês passado, ainda existe alguma incerteza que 

permeia, entre outros, o modo como o Brasil irá se inserir em um mundo 

marcado pelo acirramento da Guerra Comercial, proximidade de conclusão 

do BREXIT, incertezas nas relações comerciais entre UE e MERCOSUL, 

entre outros. De certeza, apenas que linhas mais campineiras de condução 

da política econômica interna e externa foram finalmente deixadas pra trás. 

Isso joga a favor. 

O câmbio é sempre um desafio para os economistas, seja na avaliação de 

sua trajetória, seja na devida interpretação de sua volatilidade e impactos 

decorrentes. Mapear o passado (curto ou longo) é fácil, mas com base nisso 

inferir o futuro (curto ou longo), não. Assim, tendo registrado no fechamento 

da última Ptax de venda a cotação de R$ 3,8633 e, dessa forma, acumulado 

desvalorização de mais de 3,92%, o câmbio brasileiro deflagrou mais uma 

vez o fato de que sua determinação está muito mais ligada, ao menos neste 

momento, à dinâmica das taxas de juros americana do que pela sensibilidade 

as mudanças do cenário interno, por mais benéficas que estas possam ser 

no que tange a expectativa quanto ao longo prazo. Com a mais absoluta 

honestidade intelectual, a melhor explicação. 
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Bolsa  
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O fôlego para este arranque veio principalmente do âmbito local, com os investidores internos assumindo posições agressivas em medida maior que a necessária para 

conter a potencial queda ligada à saída líquida de capitais ao longo mês de novembro. O clima de otimismo se disseminou com a eleição de Bolsonaro à presidência da 

república. Com as reformas à lá Chicago, espera-se a redução dos custo-Brasil, maior dinamismo na burocracia e ambiente de negócios mais favorável, o “mix” ideal 

para a retomada consistente do investimento privado. 

Caso este cenário positivo se confirme, embora o preço/lucro ainda aponte para uma relação desfavorável quando analisamos pela ótica de retorno/risco, boas 

oportunidades pontuais de investimento continuarão a aparecer, e poderemos ver o Ibovespa próximo dos 100.000 pontos em não muito tempo. Um horizonte muito 

benigno que será fruto da transformação das boas intenções em resultados expressivos. 

Ademais e não menos importante, se o Ibovespa bateu sua máxima histórica este mês, a bolsa em USD está longe disso… e com os gringos respondendo por 

aproximadamente 50% do volume e um cenário mais benigno por aqui, não será surpresa se a bolsa avançar.  

O Ibovespa encerrou o mês de novembro registrando alta de 2,38%, 

fechando o mês em 89.504 pontos, levando o retorno acumulado no ano de 

14,43% para 17,15%. O volume financeiro diário médio foi de R$ 13,3 

bilhões. Algumas ações de destaque em rentabilidade foram NATU3 

(25,53%), CPLE6 (23,90%), SMLS33 (18,66%), CCRO3 (18,41%) e GOLL4 

(17,39%). O resultado diferenciado das ações da empresa de cosméticos é 

fundamentado pelos bons resultados apresentados para o terceiro trimestre, 

e que reforçaram o movimento de recuperação desta gigante industrial que 

passou por anos turbulentos recentemente, mas que caminha para 

reestabelecer seu papel de destaque entre as principais empresas 

brasileiras. 

A surpresa negativa ficou por conta da Cielo (CIEL3 registrou queda de 

27,88% no mês), que vem sofrendo com o acirramento do que já é 

conhecido entre os especialistas como a “guerra das maquininhas”, e que 

vem fragilizando as receitas da companhia que já esteve entre as blueships 

preferidas dos investidores.  

Na sua terceira alta mensal consecutiva, o índice Bovespa teve valorização 

em 68,75% dos papéis que compõe sua carteira. Ainda que o principal 

índice de ações da B3 apresente critérios de diversificação setorial passíveis 

de questionamento, este é um bom sinal de que a recuperação do setor real 

poderá começar de forma razoavelmente disseminada. Bom para o Brasil e 

para diversificação de investimentos! Foi em meio a este momentum da 

bolsa brasileira que as máximas históricas foram novamente renovadas, 

com a cotação chegando a 90.245 pontos. 

Fonte: Broadcast | Elaboração: Planner Redwood 
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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. 




