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No início de quase todos os governos imperam 

confusões e desarranjos. O período de transição, 

pressupõe-se, é o momento para justamente reduzir 

impactos e comprometimentos maiores do 

funcionamento da máquina pública. Para o governo 

Bolsonaro, não poderia ser diferente, sobretudo com 

as mudanças radicais prometidas. Contudo, mesmo 

neste momento de transitoriedade e acomodações, 

alguns “erros” deveriam realmente ter sido evitados, 

como o 

episódio das 

circunstâncias 

da demissão 

do Ministro 

Bebianno. 

O que 

se espera, no 

entanto, é que 

um governo 

de maior 

qualificação 

aprenda 

rápido, e mais, 

antecipe-se 

para situações mais comprometedoras, em especial 

àquelas que possam macular, na origem, seus maiores 

propósitos. Dentre esses propósitos, claro e 

inequivocamente, sua credibilidade e construção de 

sua base no parlamento. Neste momento, o governo 

Bolsonaro faz sua grande aposta; a construção de uma 

reforma da Previdência robusta e justa, que ataque a 

desigualdade de benefícios e ajude reorganizar as 

contas públicas. 

Assim, os mercados reagiram muito bem à 

primeira apresentação do que poderá vir a ser 

aprovado como reforma previdenciária. O Ibovespa 

continuou temporariamente seu movimento de alta, 

atingindo sua máxima em 98.588,63 pontos em 

04/FEV, embora tenha fechado o mês com -1,86%. O 

risco Brasil medido pelo CDS de 5 anos reduziu ainda 

mais fechando o mês em 156,22 pontos, enquanto o 

Dólar não arrefece como esperava-se, e encerrou o 

mês em 3,7385. Os juros nominais mais líquidos até 

2027 ficaram em torno de 8,37%, e as NTN-Bs mais 

longas pagam juros 

de aproximadamente 

3,99%. Desta forma, 

mesmo em meio às 

confusões iniciais, os 

ruídos não se 

sobrepõem aos 

reordenamentos 

primeiros, mas não se 

pode baixar a guarda 

um instante, pois o 

futuro depende 

necessariamente da 

superação desses 

desafios.  

Na economia, os resultados do PIB de 2018 

foram ainda piores do que imaginávamos. O resultado 

de 1,10% “repete” 2017 (1,06%), e acende uma luz para 

uma reavaliação ainda mais detalhada do 

comportamento de cada setor. Contudo, nós da 

Redwood ainda não depositamos maiores ceticismos 

no crescimento deste ano, notadamente pela nossa 

expectativa de aprovação da referida reforma 

previdenciária até o meio de 2019. A aprovação até o 

final do primeiro semestre (os sinais aparecem ao 

longo dos meses) dará “espaço” para alguma 

“NO PRINCÍPIO ERA O CAOS.” 

Gênesis – Bíblia Cristã (Interpretação Popular) 
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recuperação mais forte no segundo semestre, 

sobretudo se a reforma não for substancialmente 

desidratada.  

Em verdade, a situação geral do país é binária 

justamente por conta dessa reforma. Se a mesma for 

aprovada com a economia esperada de R$ 1,16 tri (aqui 

incluída a previdência dos Militares) em dez anos ou 

algo próximo disso, nossa opinião é que todas as 

demais condições serão favorecidas. O Brasil entrará 

em um ciclo virtuoso em momento “oportuno”, 

inclusive, em termos relativos aos nossos pares 

emergentes e a própria situação mundial. Por outro 

lado, o insucesso na aprovação pura e simplesmente 

nos levará de 

volta a 

recessão, 

ponto. Não 

por menos o 

desemprego 

não 

deslancha, 

afinal, esta é 

a última 

variável a se 

recuperar. 

Empresários 

em regra 

levam tempo para dispensar um empregado, mas 

também somente reiniciam contratações quando tem 

certeza de que seus projetos, como a economia, 

andarão. 

Pelo lado da Política Monetária, sobretudo com a 

entrada de Roberto Campos Neto, não vislumbramos 

maiores alterações na condução dos juros básicos, no 

curto e médio prazos. De fato, a inflação esperada para 

2019 tem se arrefecido reiteradamente, possivelmente 

pelo que nos mostra o resultado do mercado de 

trabalho e uma demanda agregada bastante reduzida. 

O saudável “tédio” conquistado da Política Monetária 

poderá dar lugar a uma política bem mais “ativa”, 

também em função dos ajustes das contas públicas. 

Nessa linha, no campo fiscal, temos uma falsa 

boa notícia: o resultado positivo de R$ 46,9 bi em 

Jan/19 do setor público. Trata-se de um resultado 

sazonalmente positivo e praticamente igual ao de 2018. 

Ademais, as contas continuam um caos. Se avaliarmos 

o resultado Nominal (com encargos), o valor se inverte 

para um déficit de R$ 26 bi (bem pior que em Jan/18) e 

no acumulado em 12 meses o déficit nominal chega a 

R$ 480 bi, i.e., 6,9% do PIB. Se tomarmos um indicador 

mais comparável às demais economias do mundo 

(apesar de algumas diferenças de metodologia) como 

a Divida 

Bruta, a nossa 

alcançou 

76,7% do PIB 

– um 

escândalo se 

comparada a 

qualquer 

emergente 

de nossa 

categoria. 

Sim, 

precisamos 

das reformas 

estruturais, (como a da previdência) implementar o 

plano de concessões de infraestrutura e toda a pauta 

liberal do programa de governo Jair Bolsonaro/Paulo 

Guedes.  

A soma de fatores como a desaceleração do PIB 

no 4º tri, a saída líquida de investidores estrangeiros, a 

possível perda do espaço concedido ao mercado 

brasileiro no MSCI Emergentes e as infelizes e 

precoces declarações do presidente sobre uma 

possível desidratação da proposta recentemente 

apresentada para a previdência conduziram o Ibovespa 

para sua primeira queda mensal no ano.  Impactado 

pela saída de investidores estrangeiros da ordem de 
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R$ 2,613 bi em termos líquidos o resultado negativo foi 

amenizado, em partes, por alguma sustentação 

derivada do aumento das posições de investidores 

institucionais e (em menor grau) pessoas físicas. 

Sustentação esta que será ratificada nos próximos 

meses apenas com uma reversão clara das tendências 

de investimento e crescimento da economia brasileira. 

Esta saída líquida de investidores estrangeiros, 

que em parte importante aguardam sinalizações mais 

claras no sentido da aprovação das reformas para 

retomada do investimento produtivo, exerceu pressão 

fundamental também sobre a taxa de câmbio que, 

mesmo com cenário de queda no risco país ao longo 

do mês, não cedeu em direção a patamares mais 

baixos. Pelo contrário, o Real teve desvalorização 

frente ao Dólar no mês de fevereiro. Tal resultado 

configura prova cabal de que promessas não mais 

bastarão para atrair o graúdo excedente de liquidez 

internacional para nossos mercados. Avanços práticos 

na relação com o congresso e com a sociedade para 

pavimentar o caminho das reformas tão necessárias 

mostra-se ser a única alternativa possível, e um desafio 

que se coloca à frente deste novo governo. 

No que tange ao mercado de juros futuros, os 

índices parecem acompanhar as expectativas sobre os 

preços que, mais que ancorados, já dão sinais de 

naufragar com cenário tão adverso para a retomada do 

emprego. No CAGED, divulgado para o mês de janeiro, 

a criação líquida de vagas próxima dos 34 mil postos 

de trabalho foi menor que a metade da mediana de 

projeções de mercado (de 82,5 mil vagas). Sem 

qualquer estímulo claro para a promoção de aumentos 

por parte do BACEN, também ficamos presos ao atual 

patamar praticado pela taxa SELIC, dada a 

insustentabilidade de praticar juros reais menores sem 

uma sólida contenção do desarranjo fiscal atualmente 

vigente. 

No mundo, o destaque vai para a Venezuela 

com sua infindável crise politico-social-econômico-

humanitária. Contrariando nossas expectativas 

recentes, chega-se infelizmente ao ponto em que não 

haverá saída sem derramamento de sangue. Com a 

resistência oferecida por Maduro e o esgotamento da 

diplomacia desenha-se ou uma guerra civil, ou uma 

possível “invasão coordenada e endossada” pelas 

grandes potências mundiais. 

Na China, a agência estatal Xinhua divulgou a 

meta de crescimento econômico para 2019 de 6,0% a 

6,5%, desalinhando-se das dificuldades destacadas por 

empresas independentes. Entre as outras metas 

definidas para 2019, destacam-se: Inflação (3%), déficit 

orçamentário fiscal (2,8% do PIB), 11 milhões novos 

empregos e limitar o desemprego em áreas urbanas 

em 5,5%. Muito “chique”, mas a verdade se mostra bem 

menos “planejada”. Mesmo com algum alívio, a guerra 

comercial continua, e se reflete nas injeções de USD 

10,74 bi em liquidez no sistema bancário (linha de 

crédito suplementar) e de USD 4 bi (instrumento de 

crédito permanente) feitas pelo Banco do Povo da 

China (PBoC). 

Embora menos otimistas, estamos mais 

confiantes com o PIB americano do que o mercado em 

geral, que revisou o crescimento em 2019 para algo em 

torno de 2%. Apesar de dissipados os efeitos da política 

fiscal do ano passado, os quatro aumentos das Fed 

Funds e um crescimento global possivelmente menor, 

ainda acreditamos na prevalência do fomento vindo do 

crédito e do desemprego em baixa. Do lado financeiro, 

os Treasuries de longo prazo e spreads de crédito 

evidenciam a melhora em relação ao passado recente.  

Na Europa, o campo político ainda dá a tônica 

com o impasse do BREXIT. Há exato um mês para a 

saída do Reino Unido da União Europeia, não existe um 

plano que garanta uma maior continuidade comercial 

com vários países do mundo. Uma saída não planejada 

nunca esteve na mira dos apoiadores da saída britânica 

e/ou de eventuais possíveis outros países. Faz-se, 

portanto, imperativa a necessidade de construção de 

alternativas que evitem a interrupção das relações 

comerciais globais com o Reino Unido. 
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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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