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O primeiro mês de Governo Bolsonaro parece 

traduzir bem como será a vida de agora em diante: de 

um lado uma mudança radical positiva, abandonando a 

lógica do presidencialismo de coalisão, onde imperava 

o loteamento do governo com indicações políticas de 

aliados, por nomes tecnicamente qualificados e, por 

outro, o enfrentamento do lamaçal construído nos 

últimos anos, cujas práticas e rejeitos políticos e 

ideológicos estão entranhados no cotidiano brasileiro. 

Contudo, a força da renovação, capitaneada 

desde as 

manifestações de 

junho de 2013, 

materializou-se no 

último sufrágio 

onde 243 das 513 

cadeiras da 

Câmara dos 

Deputados 

pertencem agora 

a novos 

parlamentares. No 

Senado a 

mudança foi ainda 

maior: das 54 vagas, 46 foram para novos nomes. A 

eleição de Bolsonaro aliada a essas duas enormes 

alterações da Câmara e do Senado mostram a 

inequívoca mensagem do povo brasileiro de fadiga a 

tudo que se viu até o momento. Esse clamor por 

mudança, todavia, precisa ser acompanhada de perto, 

sobretudo pelo viés que se carrega da “velha politica” 

que, de alguma forma, ainda permanece em vários 

párias em ambas as Casas. 

De toda sorte, os mercados entenderam e 

reagiram muito bem a tudo isso em meio aos primeiros 

passos da “nova política”. O Ibovespa subiu mais de 

10% em janeiro e o Dólar caiu quase 6%. O risco Brasil, 

medido pelo CDS de 5 anos reduziu fechando o mês 

em 165,73 pontos, enquanto os juros nominais mais 

líquidos até 2027 ficaram abaixo de 9% e as NTN-Bs 

mais longas pagavam juros reais abaixo de 4,5%. Um 

verdadeiro feito! Assim, parafraseando Neil Armstrong, 

as últimas 

eleições podem 

ter sido um 

pequeno passo 

para nós neste 

momento, mas um 

salto gigante para 

o futuro das 

próximas 

gerações no Brasil.  

Na 

economia os 

reflexos ainda são 

tímidos, porém 

promissores. Se a atividade econômica de 2018 de fato 

não passará dos 1,3%, este ano, dobrar este número 

(embora baixo) não será exatamente um grande 

problema. A afirmativa leva em consideração, 

obviamente, a aprovação das reformas emergenciais – 

notadamente a previdenciária. Em verdade, a 

aprovação para surtir seu máximo efeito depende 

basicamente de duas variáveis: a intensidade das 

“ONE SMALL STEP FOR MAN, ONE GIANT LEAP FOR MANKIND.” 

“Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a 

humanidade.” (Tradução livre). 

Neil Armstrong – Astronauta Americano, primeiro homem a pisar na Lua 
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Fonte: IHS Markit Economics | Elaboração: Planner Redwood 
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mudanças nas regras previdenciárias (economia 

esperada), e o timing de sua aprovação. Pouco 

adiantará uma aprovação rápida, mas de resultados 

projetados pífios, ou uma reforma mais robusta e de 

longínqua ratificação pelo Congresso. 

Investidores aguardam pela reforma da 

previdência. Ponto. Tudo mais parece à reboque deste 

fato. Embora a inflação esteja controlada, os juros 

“comportados” e a atividade econômica “consensada” 

no momento em algo próximo a 2,5% para este ano, o 

fantasma do 

desemprego 

ainda assusta 

muito. 

Contabilizam-se 

mais de 12 

milhões de 

desempregados, 

cuja única 

chance de alívio 

virá com a 

confiança 

efetivamente 

retomada e 

investimentos a serem realizados.  

Obviamente, passadas as primeiríssimas das 

ações, outras também importantes pavimentarão o 

caminho da retomada do crescimento econômico. 

Umas delas é a reforma do sistema tributário que, no 

limite, pretende atacar dois pontos fundamentais: (i) a 

alta carga tributária (33% do PIB) e (ii) a complexidade 

das normas. Talvez este seja o principal item de 

melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Enfim, 

encontrar um ponto ótimo entre a Curva de Laffer e 

Armey1 tem sido uma tônica de nossas análises. 

Por fim, ainda no campo fiscal, espera-se uma 

grande redução e otimização de custos, por meio de 

privatizações, fechamento de empresas e simplificação 

de processos. Do lado das Políticas Monetária e 

Cambial, mesmo com a saída do presidente do BACEN 

Ilan Goldfajn, não se esperam grandes mudanças – o 

que para o mercado se traduz em previsibilidade e 

transparência operacional.  

Neste sentido, os mercados adoram este tipo de 

conduta, pois conferem legitimidade a seus 

planejamentos e perspectivas. Não por menos, a 

volatilidade tem arrefecido substancialmente. Apesar 

das constantes e inócuas as intromissões do BACEN no 

mercado de câmbio, a moeda à vista ostenta hoje 

volatilidade (30 dias) em torno de 14,22%, enquanto que 

os contratos 

futuros de opções 

de Dólar 

reduziram sua 

volatilidade média 

do último 

trimestre de 2018 

para fechamento 

mensal em 

JAN/19, de 

14,68% para 

13,35%, 

respectivamente, 

decréscimo de 

aproximadamente 9%.  A cotação da moeda americana 

também recuou e admite-se dentre os principais 

players do mercado um trendline de baixa – a rigor, 

alinhando-se às nossas projeções desde o último 

trimestre de 2018. 

Assim, a Ptax (venda) fechou janeiro em R$ 

3,6519, menor fechamento desde outubro de 2018, 

quando o processo eleitoral já se encaminhava para a 

vitória de Bolsonaro. Mais uma vez, a valorização de 

5,75% do Real só foi viabilizada pelos passos dados 

neste último mês na direção daquilo que se espera no 

alvorecer desta nova era para a economia brasileira. 

Além destes fatores, o movimento americano de 

normalização monetária parece perder força cada vez 

mais, diminuindo eventuais antecipações de saídas de 

fluxos de capitais. 
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Refletindo a ancoragem das expectativas e um 

IPCA ainda contido (como ficou evidente na variação 

mensal de dezembro de 2018, significativamente 

abaixo de sua média histórica), os contratos futuros de 

juros já apontam para maiores reduções – ao menos no 

curto prazo. Um feito expressivo, porém 

fundamentalmente ligado a menor demanda dos 

investidores por prêmio pelo tempo, e que só pode ser 

atingido de maneira consistente e não circunstancial 

com a percepção generalizada de que nossa 

conjuntura irá experimentar dias melhores no horizonte 

próximo. 

Mas as fortes emoções estavam mesmo 

reservadas para o mercado acionário, especialmente 

no final do mês. Renovando suas máximas históricas 

(98.586) e com a alta mensal de 10,8%, o destaque 

(negativo) definitivamente vai para Vale (VALE3), que 

responde sozinha por pouco mais de 10% do Ibovespa. 

Com a dolorosa tragédia de Brumadinho-MG, as ações 

da companhia despencaram em 10,78%, e se mantém 

em observação, uma vez que os desdobramentos 

legais podem afetar pesadamente sobre o caixa e 

resultado da companhia, caso se verifiquem maiores 

responsabilizações para a empresa decorrente de 

novas multas e sanções. O mercado, como sempre, 

precificou fortemente e de forma imediata sua 

cotação, mas a redução da produção da região não 

parece ser muito representativa do total. Com custos 

possivelmente elevados como consequência do 

esgotamento e/ou redução da concentração de 

minério das minas da região, torna-se prematuro 

vaticinar sobre menor rentabilidade da empresa. No 

mais, embora ainda cara pela ótica de seu P/L, a bolsa 

começa a incorporar em seus preços o maior otimismo 

com a cada vez mais possível retomada da atividade 

econômica. 

No mundo, politicamente o mês de janeiro não 

foi muito bom, sobretudo pelos seus potenciais 

impactos econômicos. A guerra comercial entre os 

EUA e a China não parece evoluir significativamente. 

Há quem estime2 que a economia chinesa poderá a vir 

sofrer absurdamente nos próximos anos – trata-se de 

uma vertente bastante diferente do até agora 

vislumbrado – onde a China deveria, de fato, 

“substituir” os EUA em várias lacunas que poderão 

deixar com o “novo normal” de Donald Trump. Dentre 

os emergentes, a economia brasileira seria a que mais 

poderia se beneficiar com tal cenário. 

Ainda no campo político e com reflexos 

imediatos para economia do bloco e com impactos 

mundo afora, está o BREXIT. Já quase no apagar das 

luzes, Theresa May enfrenta toda sorte de problemas, 

e tudo indica que um hard BREXIT está a caminho. A 

Europa sofrerá bastante, não somente o Reino Unido. 

Se este for mesmo o caminho, podemos nos preparar 

para solavancos significativos. Não por menos, 

Alemanha e Japão se organizam para minimizar os 

impactos globais decorrentes da saída sem acordo do 

Reino Unido do bloco... afinal, Japão e UE são hoje a 

maior zona econômica do mundo. 

 Nos EUA Trump fará o mais relevante dos 

discursos: o “State of the Union”, onde se espera ver 

delineados os principais pontos da política americana – 

com tantos reflexos, inclusive, nas economias globais. 

Por fim e não menos importante, a Venezuela está por 

um fio de um desfecho de sua crise econômico-

humanitária. Apesar do Presidente Nicolás Maduro 

ainda controlar o governo, o líder opositor Juan Guaidó 

tem sido reconhecido cada vez mais como Presidente 

interino do país. 

O mundo aguarda uma solução pacífica, com o 

eventual governo interino a conduzir eleições 

democráticas e fiscalizadas. 

                                                           
1 Ver Comentário Mensal de Nov/18 da Planner Redwood 
 
2 Financial Times, Artigo de 01/01/19 “The future might not belong 
to China” de Martin Wolf 

https://www.planner.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Planner_Redwood_Brasil-Novembro2018.pdf
https://www.ft.com/content/ae94de0e-0c1a-11e9-a3aa-118c761d2745
https://www.ft.com/content/ae94de0e-0c1a-11e9-a3aa-118c761d2745
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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. 

©2019 Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados. 
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