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EPÍGRAFE DO MÊS…
A PRETEXTO DO MOMENTO
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QUE VIVEMOS

INDEPENDÊNCIA OU
MORTE!
EXCLAMAÇÃO DE D. PEDRO I AO PROCLAMAR A
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, EM 7 DE SETEMBRO DE 1822.

3

COMENTÁRIO MENSAL DA GESTÃO | DEZEMBRO - 2018

01
INTRODUÇÃO
brasileira deu basta elegendo Jair Bolsonaro
para que se desamarre o Brasil do atraso e
do domínio ideológico, do modelo de
presidencialismo de coalisão que perpetrou
mazelas profundas e que precisam ser
sumariamente alteradas.
É neste sentido que Jair Bolsonaro
como Chefe do Poder Executivo, em um
Chegou
arrumação,

do

a

hora

cavalo

do

freio

de

regime

de

pau

na

reveste-se como o fiel depositário das

administração pública brasileira!

presidencialista

como

o

nosso,

esperanças do povo brasileiro. O papel do
Presidente,

Depois de anos de balburdia e

neste

momento,

tem

algazarra em todos os segmentos de nossa

fundamental importância haja vista sua

sociedade, que resultou na maior crise já

possibilidade

vivenciada pelo Brasil – econômica, moral e

nacional. O apoio dos demais Poderes,

ética –, estamos diante agora de uma

atuando em harmonia com Executivo, nos

oportunidade única de reverter esse domínio

levará a otimização dos resultados, mas não

do mal que se instalou no País, em especial

por menos o Executivo precisa romper a

nos últimos 14 anos. Sim, a sociedade

inércia e propor novos rumos.

4

de

reformular

a

agenda
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Neste sentido, já nos primeiros atos

pois já em sua formulação de Ministérios e

de sua administração, esperam-se medidas

indicação de Ministros, reduziu o numero de

“disruptivas”, de quebras de paradigmas, e de

pastas e as indicações não foram feitas a

forte sinalização de mudanças. Só assim

partir

poderá o novo Comandante em Chefe fazer

proporcionalmente à expectativa de votos de

um governo marcante, implementando com

apoio no Congresso de cada partido. Uma

coragem

a

clara medida de ruptura ao status quo, de

colaboração efetiva dos demais Poderes e

independência. Aliás, tudo o que precisamos

apoio

medidas

e a qualquer custo... assim nada mais

fundamentais para reerguer o Brasil. Para

pertinente do que a frase de D. Pedro I que

além

abre este Comentário para este momento:

e
da

do

econômico

espírito
opinião

público,
pública,

enfrentamento
que

nos

do

e

com

desastre

impinge

com

da

repartição

de

cargos

“Independência ou Morte!”.

desemprego colossal, contas públicas em

Mundo afora, o mês de dezembro

frangalhos e imagem no exterior deteriorada,

não foi marcado por nenhuma melhora, muito

é ainda necessário conter a ação desinibida

pelo contrário. Na verdade, existe uma

do crime organizado e mostrar inarredável

percepção crescente nos mercados que o

compromisso com os valores democráticos.

crescimento global de fato se desacelera e

Não se trata de tarefa fácil. Como

que as condições financeiras são mais

dizem os americanos, “freedom is not free”, e o

restritas.

aparelhamento do Estado foi algo muito forte

capitaneada

e bem estruturado. Nossa “liberdade” não

economia chinesa apresenta cada vez mais

será reconquistada facilmente, e aqueles que

dificuldades. CEOs tem visto cada vez mais

se empenharam para que o País chegasse a

fraqueza da China, que depende muito do

este ponto – e muito se aproveitam da

comércio em meio as brigas com os EUA, e

situação – estão sempre à espreita. Contudo,

agora uma sinalização importante de seu PMI

a janela de oportunidade de fazer acontecer

da

não dura muito, e nos 100 primeiros dias o

esperado e perdendo o suporte de 50 pontos

novo governo deverá ter mostrado a que veio.

(limite que separa expansão da atividade e

Jair Bolsonaro parece compreender bem isso,

contração).

5

Esta

indústria

percepção

pela

avaliação

parece
de

que

recuando mais do que

ser
a

o
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Na Europa, o ano de 2018 finaliza sem uma

incompreensíveis. Entretanto, contra fatos

definição para o BREXIT, e com isso adiciona

não

cada vez mais incertezas diante da possível

economia americana vai muito bem com

contaminação deste evento no resto do

baixíssimos índices de desemprego, inflação

Velho Continente. Nos EUA, o governo

na meta e crescimento robusto, pois os

Trump entrará na segunda semana de

efeitos do estímulo fiscal devem perdurar

paralisação sem nenhum plano de reversão

por bom tempo ainda. Lição a se aprender.

existem

da situação até o momento – Donald Trump

variou -9,18%, o NIKKEI fechou em -10,45%, o

México. De fato, este é só mais um
em

torno

DAX com -6,20% e o FTSE 100 UK -3,61%. O

do

Ibovespa terminou o mês em 87.887 pontos

presidente americano, dentre vários outros

(-1,81%) e o IBrX em 36.491 pontos (-1,29%).

amealhados dentro e fora dos EUA durante

Máximas no mês para DIF19 em 6,41% e

2018. Não era de se esperar por menos
mesmo,

em

especial

de

alguém

DIF21 em 7,99%. A NTN-B 2050 terminou o

que

mês em 4,97%, e o Dólar (Ptax venda) a R$

prometeu um “novo normal” e que tem
frentes

tão

“peculiáres”

e,

as

a

EUA fecharam o mês em 2,6842%. O S&P

para construção do Muro na fronteira com o
problema

argumentos,

Neste ambiente, os Treasuries dos

não se afasta do desejo de ter os USD 5,6 bi

emblemático

mesmo

3,8748.

vezes,

6
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02
ATIVIDADE
ECO N Ô M I CA
O ano de 2018 termina e a

sobretudo naqueles empregos informais e

atividade econômica no Brasil será muito

de baixa remuneração. Não há como fugir a

distinta daquela que projetávamos no início

regra, pois o emprego é sempre a última

do ano – o desempenho ficará em torno

variável a reagir, notadamente de forma

dos

consistente. O fardo do legado petista tem

1,34%.

Vários

imponderados
frustração,

são

que

tais

os

fatores

resultaram

como

a

nesta

greve

sido mesmo muito grande.

dos

Entretanto, após definida a eleição

caminhoneiros, o desequilíbrio estrutural

presidencial,

das contas públicas, e também o fracasso

esperança

requeridas para remover as restrições ao
produtividade
Entretanto,
importantes,

e

ao

aumento

geral
alguns
como

da
o

da

de

confiança

de

volta!

Com

níveis

de

confiança mais altos, tudo o mais poderá

da

entrar nos eixos. Investimentos voltarão, a

economia.

avanços

índices

parecem mostrar alguma recuperação. É a

de promover o avanço nas medidas
investimento

os

economia tomará folego e o ciclo virtuoso

foram

entrará em cena. Com um hiato de produto

agenda

acima de 2,0%, também não está no

microeconômica, a estratégia de restringir o
crescimento real da despesa total do
governo, a manutenção do Teto do Gastos,

horizonte

qualquer

importante

nos

juros

pressão

altista

decorrente

de

eventual inflação e, combinado com um

etc.

ambiente externo em que o FED será mais
Também se registra como uma

suave

que

também

imaginado

na

grande decepção a geração de empregos,

normalização de sua política monetária, o

que ficou aquém do projetado. Com mais

céu parece de “Brigadeiro” para a economia

de

brasileira – sem nenhum trocadilho para

12

milhões

de

desempregados,

assistimos a alguma recuperação, mas

com o governo cheio de militares.
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Obviamente, o quadro não é tão

previdenciária. Assim, de um jeito ou de

róseo assim. Em verdade, o não avanço da

outro,

reforma da previdência poderá colocar tudo a

endereçar urgentemente esta reforma. A

perder. Diversas medidas infraconstitucionais

linha é, infelizmente, muito tênue e os

podem e devem ser tomadas, racionalização

agentes estão absolutamente atentos aos

dos

estrutura

passos do governo nesta questão. Qualquer

administrativa também são mandatórias, a

vacilo, a reversão das expectativas será

reforma tributária precisa estar engatilhada

instantânea.

gastos

e

otimização

da

para aprovação, e a abertura do país é peça

terá

verdadeiramente

Taxa trimestral (em relação ao mesmo
período do ano anterior)
1º tri/2018

2º tri/2018

3º tri/2018

excelente equipe. Mãos à obra!

Taxa trimestre contra trimestre
imediatamente anterior
1º tri/2018

precisamos

do Congresso neste momento e tem uma

peso

significativos se fracassarmos na reforma

PIB

completa,

fazer, o governo conta com apoio popular e

nosso crescimento sustentável. Contudo,
disso

ou

A boa notícia é: sabemos o que

chave para avanços imprescindíveis para
nada

fatiada

2º tri/2018

3º tri/2018

Taxa acumulada ao longo do ano
1º tri/2018

2º tri/2018

3º tri/2018

PIB

1,20

0,90

1,30

0,10

0,20

0,80

1,20

1,10

1,10

Agropecuária

-3,00

0,30

2,50

1,30

0,00

0,70

-3,00

-1,40

-0,30

Indústria

1,20

0,80

0,80

0,10

-0,60

0,40

1,20

1,00

0,90

Construção

-4,20

-2,70

-1,00

-0,40

-0,80

0,70

-4,20

-3,50

-2,60

Serviços

1,80

1,10

1,20

0,10

0,30

0,50

1,80

1,40

1,40

Comércio

4,80

2,00

1,60

0,10

-0,30

1,10

4,80

3,40

2,80

Atividades imobiliárias

2,80

3,00

3,20

0,40

1,20

1,00

2,80

2,90

3,00

Consumo das famílias

2,90

1,80

1,40

0,40

0,10

0,60

2,90

2,40

2,00

Consumo do Governo

0,70

-0,30

0,30

-0,30

0,50

0,30

0,70

0,20

0,30

FBCF

2,60

3,00

7,80

0,30

-1,80

6,60

2,60

2,80

4,50

Exportação

5,30

-2,90

2,60

1,80

-5,50

6,70

5,30

1,00

1,50

Importação

7,80

6,50

13,50

0,80

-2,10

10,20

7,80

7,10

9,40

Fonte: IBGE | Elaboração: Planner Redwood
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Projeção
3º tri/2018 Redwood
1,30

1,34
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03
POLÍTI CA
FISCAL
Com frequência abordamos neste
espaço

a

necessidade

imperiosa

contrários à época, mas com obstinação

do

levaram adiante forte redução no custeio e

controle de gastos das contas publicas de

sem aumentos de impostos. A melhora não

modo geral, mas a verdade é que para

tardou, nos últimos dois anos o Espírito

alguns Estados da União a situação está

Santo já investiu, com recursos próprios,

insustentável.

perto de R$ 1 bilhão.

A cantilena é sempre a mesma e

Por outro lado, Estados como Rio

para quase todos, mas o fato não se arreda

de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do

dos gastos desenfreados com pessoal por

Sul a situação é terrível. A vida fica cada vez

sucessivos

a

mais difícil nestes Estados, pois os serviços

servidores, e altos gastos com inativos. Não

públicos essenciais como saúde, educação

por menos, somente 1/5 das Unidades da

e segurança já estão comprometidos. O

Federação iniciarão 2019 em considerada

exemplo do ES, com os devidos ajustes e

boa situação fiscal. Estados como Espírito

particularidades

Santo,

Federação, deveria ser seguido.

aumentos

Amapá,

concedidos

Amazonas,

Rondônia,

Tocantins e Paraíba se destacam. O Espírito

mas

governo rumo ao equilíbrio fiscal foi
fortes

Unidade

da

seguir no eventual ajuste parecem óbvios,

Por lá, em 2015, um forte programa de
com

cada

Assim, a forma e os caminhos a

Santo – ES é notadamente um exemplo.

implementado

de

sua

implementação

exigem

determinação, coragem, vontade e apoio

impactos

políticos.

9
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No último dia 5 de dezembro, embora valha

entendida e aceita pela sociedade e os

apenas para os Municípios, a Câmara dos

demais poderes. O Legislativo e o Judiciário

Deputados aprovou uma Lei que flexibiliza a

precisam estar juntos – como parte da

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF,

solução do problema.

permitindo avanços no limite de gastos com

No plano Federal, com a entrada

pessoal...no extremo, contrário ao que se

do novo Governo, espera-se ainda nos seus

deveria fazer. Tomara que esta medida não

primeiros 100 dias de mandato que Jair

seja o estopim para outra igual, agora para

Bolsonaro e sua equipe apresentem e

os Estados.
Em

levem adiante a Reforma da Previdência.
relação

do

Além dessa, inúmeras outras ações neste

governo federal muito foi feito em termos

espaço apresentadas, bem como diversas

de transparência e divulgação, algo que

medidas infraconstitucionais precisam ser

precisa ser replicado nas Unidades da

levadas adiante. A janela de oportunidade

Federação.

está aí, precisamos aproveitar. Ah! Os 27

A

a

crise

realidade

fiscal

precisa

ser

explicitada repetidamente, para que seja

novos Governadores também!!!

Fonte:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/12/14/seis-governadores-devem-comecar-mandato-com-situacao-fi
scal-confortavel-aponta-estudo.ghtml

10
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04
CONJUNTURA
INTERNACIONAL
sociedade americana (e por que não dizer
de todo o planeta), simplesmente não
aceitam a forma como Donald Trump age.
Não deixam de ter alguma razão, mas a
entrega

dos

resultados

tem

sido

excepcional em vários segmentos da vida
dos americanos. Em especial ao final de
De tempos em tempos assistimos

2018, com dois anos de mandato, a

ao chamado “Government Shutdown” nos

economia americana cresce, o desemprego

EUA,

bate recordes de baixa, a inflação está na

paralisando o funcionamento de

algumas

áreas

do

governo.

Trata-se

meta, etc.

rigorosamente de uma disputa política que,

Assim, a queda de braço não será

neste caso, parece envolver o pleito de

nada fácil, notadamente porque Nancy

Donald Trump de se ter recursos para

Pelosi do Partido Democrata chega à

construir o Muro dos EUA com o México e,

Presidência

do outro lado, (in) diretamente ações para

oposição

minar a reeleição do presidente americano

da
à

Câmara

Trump.

para

Pelosi

liderar
terá

a

responsabilidade de comandar a pauta do

em 2020.

Congresso, fiscalizar investigações contra

Em verdade, o que se observa é

Trump

que a grande mídia e boa parte da

e

Democratas.

11

coordenar

estratégias

dos
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Na China, para onde a maioria dos

China sinaliza que a demanda externa tem

analistas olham com absoluto ceticismo em

piorado nos últimos meses. É possível que

relação à seu desempenho econômico, as

nem mesmo um acordo comercial entre

intervenções continuam de vento em popa.

EUA

O governo chinês agora adota medidas

suficiente para reverter a situação.

e

para estabilizar o comércio. Existe em curso

movimento Coletes Amarelos iniciadas em

importações de produtos para pesquisa e

novembro passado, adentrando dezembro.

desenvolvimento. Também se espera, no

As origens e fundamentos do movimento,

campo logístico, que companhias que

bastante

transportam alguns bens dentro dessas

francês, que veio abaixo da linha de 50

facilidades para fazer pagamentos em

pontos (49,7 em dezembro), sinalizando

de

contração da atividade no setor. Também

investimentos a realidade não muda. Um

nada resolvido com as negociações para

“esforço” de dois anos pela redução no
dívidas

tem

saída do Reino Unido da UE (BREXIT) até o

pressionado

último minuto de 2018. Paradoxalmente, o

governos locais mais endividados, porém o

PMI do Reino Unido acelerou de 53,6 em

investimento mais fraco em infraestrutura

novembro

levou autoridades a relaxar esses controles.
Assim,

a

Comissão

Nacional

para

54,2

em

dezembro,

atingindo a máxima em seis meses – um

de

possível efeito do aumento de estoques

Desenvolvimento e Reforma da China,
aprovou investimentos totais

sequencia,

parte do resultado ruim do PMI Industrial

exterior, flexibilizando para alguns bancos,

das

na

Os protestos foram identificados como

Anunciou-se, ainda, auxílio para o comércio

patamar

ampliados

arrefeceu, mas não parece caso resolvido.

zonas estarão livres do crivo alfandegário.

segmento

seja

em especial após as manifestações do

zonas de livre comércio, bem como facilitar

No

momento,

França de Emmanuel Macron não é bom,

domésticas de produtos manufaturados em

estrangeira.

neste

Na Europa, o balanço político na

um processo para agilizar as vendas

moeda

China,

das empresas, justamente antevendo uma

no setor

saída tumultuada. Outros países europeus,

ferroviário na ordem de US$ 33,8 bilhões,

como a Alemanha e de resto toda a Zona

Essas ações, já costumeiras, poderão se

do Euro, apresentaram leituras modestas

intensificar em 2019 uma vez que os sinais

do PMI.

não são animadores. O PMI Industrial da

12
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Na América Latina, a Venezuela

desaceleração,

mas

não

será

continua em destaque pela crescente

demasiadamente fomentada por uma

crise

com

posição mais agressiva nos juros vindos

vista

que

do FED. Talvez por isso mesmo, de uma

que

não

expectativa não muito distante de uma

reconhecerão como legítimo o segundo

normalização monetária nos EUA com até

mandato

quatro

humanitária,

mas

pressões

adicionais,

diversos

países
do

agora

haja

sinalizam

presidente

Maduro.

Se

elevações

de

0,25%,

vários

confirmado, será um duro golpe, que

analistas já vislumbram no máximo 2

associado a um parlamento oposicionista,

aumentos, e outros, ainda mais convictos,

ampliará as chances de conflitos ainda

não acreditam em aumento algum.

maiores. Vários países da região, inclusive

Nós

o Brasil, deverão fazer parte desses países
a

não

reconhecer

Maduro

expectativas e movimentos de mercado,
mas também analisamos a tradicional

Por fim e não menos importante,
economia

Redwood

acompanhamos com muita atenção essas

como

presidente.

a

da

mundial

dá

sinais

fórmula de Taylor, que ainda aponta para

de

uma taxa ao final de 2019 em 3,75%.

13
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05
JUROS
Tivemos

agora

monetária brasileira deu a tônica do mercado

encerrado ano de 2018, um importante feito

de juros futuros ao longo do ano. Reflexo de

na

tais aspectos, os contratos de DIs fecharam

condução

especialmente

ao

longo

da

do

política

se

monetária,

considerado

nosso

2018 próximos as suas mínimas históricas. O

histórico. Após o encerramento do ciclo de

DI

baixas

fevereiro,

encerrando o ano cotado à 6,56%. Já o DI 21

experimentamos uma sequência de meses

terminou o mês cotado a 7,37%, reflexo de

com a taxa básica de juros fixada em sua

uma queda de 7,18%. Na ponta longa, o DI 25

mínima histórica, sem que tal condição fosse

registrou queda de 5,11% atingindo nível de

viabilizada a “fórceps” pelo Banco Central –

9,09%.

BACEN.

na

Ao

credibilidade

Selic

contrário,

em

foi

através

atingida

20

da

teve

queda

mensal

de

6,15%,

As projeções para 2019, no entanto,

pelo

indicam no sentido de algum ajuste na taxa

comprometimento com o regime de metas

Selic, em detrimento especialmente da

de inflação que a autoridade monetária

continuidade do ciclo de altas da taxa de

conseguiu, apesar do choque de preços de

juros

maio, manter as expectativas ancoradas.

americana

e

da

subsequente

necessidade de maiores juros reais (prêmio

E em um ano tocado a “banho-

pelo risco). Nós da Redwood vislumbramos

maria” no que tange a continuidade das

2019 com fechamento dos juros nominais em

reformas estruturais, marcado pela longa

7,25%. Claro que se trata de um cenário

espera até o fim do processo eleitoral em

prévio, altamente sensível aos primeiros

meados

passos a serem anunciados pela equipe que

de

novembro,

a

maestria

apresentada na condução da estabilidade

assumirá o governo a partir de janeiro.

14
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Com uma agenda reformista forte voltada a

um futuro melhor. Se cumprindo este

um ajuste fiscal da magnitude prometida

prognóstico, poderemos ter ao longo do

por Paulo Guedes (zeragem do déficit

ano a confirmação da estabilidade da taxa

primário já no primeiro ano de governo) as

de juros e viabilizando o início de um novo

percepções externas do risco país podem e

ciclo de crescimento sustentável.

devem mudar de patamar, arrefecendo
assim

a

necessidade

de

ajustes

Com um momento singular como

nos

este viveremos a partir de janeiro 2019,

prêmios de juros reais.

esperamos que finalmente tenha o BACEN

Tendo boas expectativas quanto à

também os bons desígnios alardeados para

manutenção da boa política monetária

a economia como um todo e passe a ter

conduzida por Goldfajn na vindoura gestão

sua independência formalizada. Mais do

Campos Neto, o futuro dos juros no Brasil

que

para 2019 ficará uma vez mais a cargo das

adequado hoje existente no BACEN no

reformas e da reestruturação fiscal. O

governo Bolsonaro, a independência formal

momento é oportuno para reescrever os

dará a perenidade necessária e fomentará

rumos da história de nossa economia, e

credibilidade

cabe àqueles que receberam o cheque em

importantes nos mercados e formadores

branco fazer valer a vontade coletiva por

de opinião.

preservar

o

com

ambiente

reflexos

técnico

e

positivos

Evolução da Taxa SELIC e Expectativa de Inflação
25%

8%
7%

20%

6%
5%

IPCA
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15%

10%
4%
5%

3%

0%
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2%

SELIC Efetiva Mensal - Acum. 12m.

Fonte: Banco Central do Brasil | Elaboração: Planner Redwood
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Expectativa média do IPCA para os próximos 12m.

COMENTÁRIO MENSAL DA GESTÃO | DEZEMBRO - 2018

JUROS
CURVAS
SEMANAIS

ETTJ
11

10

Taxa %

9

8

7

6

Vértices

07/12/18

14/12/18

16

21/12/18

28/12/18

COMENTÁRIO MENSAL DA GESTÃO | DEZEMBRO - 2018

JUROS
CURVAS
SEMANAIS

NTN-B
6

Taxa %

5

4

3

2

Vértices

07/12/18

14/12/18

17

21/12/18

28/12/18

COMENTÁRIO MENSAL DA GESTÃO | DEZEMBRO - 2018

06
CÂMBIO
Em um ano marcado por cenário de

República. Entretanto, o vetor direcional da

difundida incerteza tanto no âmbito interno

desvalorização cambial brasileira foi externo.

quanto no externo, a taxa de câmbio

A instabilidade global derivada do avanço da

brasileira registrou alta anual de 17,13% em

chamada

2018, a segunda consecutiva e 7ª dentre os

especialmente entre as duas principais

oito anos passados desde o início do

potências

decênio. Com desvalorização de 0,30% no

tendência negativa direta sobre as moedas

último mês do ano a cotação da moeda

emergentes (em maior e menor grau), e o

americana terminou seu último pregão em

Brasil não fugiu a regra.

R$

3,8748

(Ptax

venda).

Entre

os

“Guerra

Comercial”

comerciais

travada

globais

exerceu

A disseminada percepção geral do

fechamentos diários, tivemos a cotação

aumento do risco sistêmico por parte dos

mínima à R$ 3,138 e máxima à R$ 4,199, que

grandes

inclusive foi o maior fechamento da história

investidores

globais

levou

ao

rebalanceamento de carteiras e a menor

do real.

exposição em ativos de risco, grupo ao qual
É razoavelmente fácil constatar que

nós pertencemos. Se a instabilidade por si só

a expressiva volatilidade observada ao longo

já fornece incentivos ao flight to quality, este

do período foi em partes reflexo direto do

movimento

foi

conturbado cenário interno, pautado pelo

normalização

monetária

processo político que culminou com a

Federal Reserve (FED) e que ainda está em

eleição de Jair Bolsonaro à presidência da

andamento.

18
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No entanto, o caminho para uma

80%, quanto por sua velocidade, o elevado

inversão de tendência consistente com um

endividamento brasileiro alimentado pelo

ambiente menos volátil está mais uma vez

desarranjo fiscal é ponto chave. Sintetizando,

pavimentado à nossa frente, e perpassa

se quisermos testemunhar aumento nos

naturalmente

investimentos puxados por fluxos externos,

pelo

avanço

das

já

tão

discutidas reformas estruturais. Podemos

temos de fazer nossa lição de casa!

aqui citar alguns aspectos da economia

Quanto

brasileira, determinantes na percepção de
vulnerabilidade

externa

dos

fluxos

do

agora pelo uso de leilões de linha com
direito de recompra na frustrada tentativa de

equilibradas, elevado nível de reservas

controlar volatilidade, cotação, liquidez... em

internacionais, e bom ambiente jurídico no

resumo, nada de novo... ainda parece-nos

que tange a garantia de contratos. O

muito sonhar com um regime efetivamente

calcanhar de Aquiles que nos resta, e é
percepção

cambial

rolagem de contratos de swap acrescido

inflação estável e ancorada, contas externas

para

política

BACEN, tivemos mais um ano marcado pela

de

capitais, que estão em nível muito favorável:

determinante

à

compatível com câmbio flutuante para 2019.

de

Não se consegue tudo de uma só

considerável risco, é nossa dívida bruta.

vez mesmo!

Tanto por seu nível, que se aproxima dos

Variação Anual da Taxa de Câmbio (Ptax Venda)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

Fonte: Banco Central do Brasil | Elaboração: Planner Redwood

19

COMENTÁRIO MENSAL DA GESTÃO | DEZEMBRO - 2018

07
BOLSA
Contra a intuição de muitos, o

Preço/Lucro

da

bolsa

brasileira

ainda

Ibovespa teve valorização expressiva no ano

deflagra um downside potencial maior do que

apesar de sua elevada exposição relativa às

o upside que o complementa, o que não

tensões dos mercados globais. E o destaque

impede

fica ainda maior quando averiguamos que o

surgimento

bom ano da bolsa brasileira não foi regra

capazes de prover valorização expressiva.

entre

os

outros

principais

mercados

(como
de

sempre

oportunidades

Especificamente

acionários ao redor do mundo. A retração

ressaltamos)

no

o

pontuais

mês

de

dezembro, mesmo com a desvalorização de

atingiu tanto mercados desenvolvidos (Dow

1,81%, o Ibovespa fechou o ano cotado a

Jones, Nasdaq, CAC40, FTSE-100, DAX30)

87.887 pontos, e acumulando ganho de

quanto mercados emergentes (CSI300, BMV

15,03% ao longo de 2018. Algumas ações de

IPC, IPSA, COLCAC) por exemplo.

destaque ao longo ano foram MGLU3 (126%),

Este ciclo de valorização é entendido

CMIG4 (116,76%), e PETR4 (30,96%). Evento de

por muitos como um processo de ajuste de

grande relevância mesmo para o aspecto

algumas

2014

macroeconômico foi a fusão entre Fibria e

sofreram com as consequências da grande

Suzano Papel e Celulose, resultado na maior

crise brasileira e se desviaram de seu “valor-

empresa do setor a nível global, e entregando

justo”. Verdade ou não, o indicador de

retornos de 104,73% no papel SUZB3.

companhias

que

desde

20
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Quanto às perspectivas para 2019,

Assim, mesmo com riscos externos

estas estão alinhadas à promoção de um

potenciais, como o aperto nas condições

ambiente de negócios que favoreça a

financeiras, eventual maior volatilidade de

retomada do crescimento econômico e a

commodities e a própria desaceleração da

recuperação do nível de emprego. Esta

economia global, outros avanços esperados

reestruturação microeconômica passa por

como uma melhora no clima de negócios,

uma

desburocratização, privatizações e retorno

agenda

de

desburocratização

e

produtividade, aliada a diminuição do Estado

dos

via

de

estrangeiros) farão a diferença a nosso favor.

companhias que frequentemente figuram

Estaremos melhor em termos absolutos e

entre as campeãs da B3. Neste cenário, com

relativos, em especial se comparados aos

o

Mercados Emergentes.

privatização

PIB

do

convergindo

capital

a

seu

social

potencial,

poderemos ver o Ibovespa consistentemente

investimentos

Cumprindo-se,

batendo suas máximas históricas rumo à sua

(notadamente

portanto,

econômica, poderemos ter mais um ano

próximo aos 130.000 pontos.

brilhante para nosso mercado acionário!

Valorização Anual de Mercados Acionários Selecionados
20%
15,03%

15%
10%
5%

0,76%

0%
-2,81%

-3,48%

-3,35%

-4,39%

-10%
-15%

as

expectativas quanto a gestão da nova equipe

tendência de reversão a média, no patamar

-5%

de

-8,25%
-10,95%

-12,40%

-12,48%

-20%
-25%
-25,30%
-30%

Fonte: Bloomberg | 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.
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