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 Precisamos realmente consertar o telhado de 

nossas casas quando o sol está brilhando. Sob esta 

perspectiva, perdemos o timing de ajuste de nossas 

contas públicas algum tempo atrás. Nos últimos anos, 

nuvens negras começaram a aparecer no horizonte, e 

hoje o tempo fechou. Com a recente decisão, legítima 

e ao mesmo tempo avassaladora, de nossos 

legisladores 

(inclusive com 

algum apoio do 

PSL), pouquíssimo 

espaço de 

manobra sobrará 

no gerenciamento 

do orçamento. Não 

devemos perder 

de vista os 

impactos que 

poderemos ter na 

economia, quando 

avaliamos medida 

como esta e o eventual desfecho da Reforma 

Previdenciária às vésperas de sua avaliação/votação. 

Não podemos nos perder na história e depois nos 

sentirmos impotentes diante da “morte” iminente. 

Embora ainda otimistas que aconteça uma aprovação 

substancial da Reforma da Previdência, é inegável que 

a probabilidade de insucesso ou desidratação da 

mesma aumentou significativamente. A análise é 

objetiva e com sinais claros. Destruímos as finanças de 

nosso país na ultima década, e se o plano do Ministro 

Guedes não for adiante, ele e provavelmente boa parte 

de sua equipe, deixarão o governo. Somente este fato 

já será um desastre, mas ainda que se recomponha a 

equipe, ainda não se terá recursos para devidamente 

gerir o Brasil. O governo terá de se submeter mais uma 

vez ao CN para conseguir créditos suplementares 

(como desde já tenta fazer através do PL 4/2019) para 

fazer face às despesas essenciais. Se o CN não aprovar 

a Reforma, dificilmente fará algum aceno neste 

sentido. Resultado: ou o governo descumprirá a Regra 

de Ouro (crime de responsabilidade - impeachment), ou 

não proverá serviços fundamentais (baixa popularidade 

e as decorrentes consequências). A interpretação 

imediata será a de 

que a Direita foi 

incompetente e 

destruiu o país, e 

teremos a 

Esquerda de volta. 

Cético como 

Hemingway? Não, 

mesmo! Contra 

fatos não existem 

argumentos, e 

assim deveríamos 

refletir sobre essa 

nossa caminhada. 

Ë fácil entender “por quem os sinos dobram”: eles 

dobram por nós! 

Assim, diferente do mês passado, os mercados 

que adoram a reforma previdenciária proposta, 

começaram a embutir probabilidade maior de atraso 

em sua aprovação e até mesmo uma desidratação. O 

Ibovespa que chegou aos 100.000 pontos recuou para 

fechar próximo dos 91.000 pontos. A curva de juros 

nominais subiu bastante em todos os vértices, mas 

terminou o mês em 8,11%, próximo do início do mês. O 

risco Brasil medido pelo CDS de 5 anos e o Dólar foram 

destaque: subiram a 179 ptos e a R$ 3,90, 

respectivamente. Desta forma, os ruídos políticos 

mostram seu potencial destrutivo, e podem colocar 

um fim precoce na lua-de mel do governo com o 

mercado. Uma reversão definitiva do quadro, que se 

“POR QUEM OS SINOS DOBRAM.” 
Romance do escritor norte americano - Ernest Hemingway 

Fonte: Adaptado de Cenários Redwood 1ºtri/2018 
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parece apenas como um “armistício” atualmente, 

impõe uma mudança de estratégia com um 

“comandante” e estrutura próprios para tanto – 

diferente do que temos hoje.  

Na economia, os reflexos desse conturbado 

início do governo Bolsonaro, já se fazem sentir nas 

primeiras reavaliações de crescimento do país. Embora 

ainda menos pessimistas que o mercado em geral, 

esperamos um PIB em 2019 em 2,06%, porém bem 

maior e acima de seu 

potencial em 2020 

(3,42%) como 

resultados da 

aprovação da 

Reforma da 

Previdência e seus 

efeitos a partir do 2º 

SEM 2019. Neste 

sentido, a melhora na 

taxa de desemprego 

virá mais consistentemente, em 2020.  

A Política Monetária, sob hipótese de desfecho 

favorável para as contas públicas, permanecerá como 

está para este ano. Seu foco principal, a inflação, 

parece devidamente “ancorada” no horizonte 

previsível. Um cenário adverso (internamente somente, 

sem maiores externalidades), contudo, tem potencial 

de reverter essa situação de “calmaria”. 

Assim, o campo fiscal domina as atenções, 

como nunca antes. Cumprir a Regra de Ouro (ainda que 

flexibilizada), ater-se aos limites do Teto dos Gastos, e 

lidar com um orçamento quase que totalmente 

engessado, não resta outra alternativa mas seguir as 

reformas previstas e propostas (Previdência, Tributária, 

Microeconômica, implementar o plano de concessões 

de infraestrutura, etc.).  

E coube mais uma vez à questão fiscal o papel 

de prover a transmissão da conjuntura 

macroeconômica para a dinâmica dos mercados 

financeiros. Através do processo cada vez mais 

acelerado de formação de expectativas, ficamos todos 

à mercê do turbilhão político que marcou o terceiro 

mês de 2019. E como, dentre todos os setores da 

economia, o setor financeiro goza de incomparável 

liquidez, foi instantânea a contaminação de tais 

eventos para a volatilidade nos mercados.  

Reflexo importante neste sentido foi à dinâmica 

da estrutura a termo de taxa de juros. Bastou o ruído 

político ganhar proporção para que os contratos de 

juros futuros 

registrassem 

expressivas altas. 

Analisando a 

distribuição destes 

efeitos entre os 

diferentes vértices, 

evidenciou-se que 

as variações entre as 

mínimas do mês e o 

pico de stress se 

distribuíram com maiores altas para vencimentos mais 

longos, como o esperado. No entanto, quando 

comparamos pelo fechamento do mercado, percebe-

se uma normalização em maior grau nos vértices mais 

longos, de modo que, ao final de março, tivemos 

mudança na inclinação da curva de juros futuro, porém 

menos íngreme do que o verificado ao longo do mês. 

Já no mercado de câmbio, a disparada do risco-

país se refletiu em forte desvalorização do Real frente 

ao Dólar, da ordem de 4,23%. Entre as 47 principais 

divisas internacionais, a moeda brasileira teve o 

segundo pior desempenho no mês de março, 

perdendo apenas para o Peso Argentino, país que 

atravessa adversidades de outra ordem de grandeza. 

Assim como em outros momentos de nosso passado 

recente, o Banco Central não passou em branco frente 

a crescente volatilidade. Agora com nova presidência, 

a autoridade monetária ofertou US$ 1 bilhão em leilão 

de linha com compromisso de recompra, na tentativa 

de acalmar os mercados. Ainda que longe do cenário 
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ideal de câmbio realmente flutuante, o abandono do 

instrumento de swap cambial já é boa sinalização – em 

especial para o que o caso requeria. 

Por fim, mas não menos importante, tivemos em 

meio a este contexto a realização de lucros nas 

posições compradas no mercado de ações, que nos 

primeiros dias do ano pegou folego para buscar novas 

máximas históricas, e que se aproximou dos 100.000 

pontos na primeira metade do mês (99.993,93 pontos). 

No fechamento mínimo do mês o Ibovespa chegou ao 

patamar de 91.903,41 pontos. Entre máximo e mínimo, a 

queda foi de 8,09%. No entanto, as altas pontuais de 

alguns dos principais componentes do Ibovespa 

conseguiram puxar o índice nos últimos dias do mês, 

de modo que a queda mensal registrada tenha sido de 

apenas 0,81%. Entre estes destaques temos VALE3 

(8,13%), BRAP4(10,69%), PETR3 (4,325), além de CSNA3 

(24,24%) e JBSS3 (18,54%). Em momentos como este 

que vivenciamos, de máximas históricas, torna-se cada 

vez mais importante análise e seletividade com 

modelagem específica para composição de carteiras 

de ações.  

No mundo, a agonia do povo venezuelano 

continua, com falta de absolutamente tudo, de energia 

a alimentos. Contudo, ainda pior é a falta de esperança, 

uma vez que ao tempo em que a demora na solução 

do problema enfraquece Maduro, ela também tem 

seus reflexos em Guaido que não consegue assumir de 

fato o país. Na verdade tudo que a Venezuela não tem 

mesmo é tempo. 

Na China, os sinais de arrefecimento da 

economia parecem evidentes. Neste sentido e como 

temos visto reiteradas vezes, a mão “planejadora” do 

governo chinês virá com mais força. Será bem possível 

ver investimentos deficitários sendo utilizados para 

estimular (alavancar) a economia, mas neste caso será 

necessário encontrar fontes de financiamento para 

estas dívidas mais cedo ou mais tarde. O efeito da 

guerra comercial com os EUA continua, e ainda não se 

fez impactar em sua plenitude, e mesmo assim não se 

chegou a um acordo. Estudo recente do FMI mostra o 

que aconteceria “se subissem para 25% todas as tarifas 

das mercadorias comercializadas entre EUA e a China”: 

o PIB americano poderia recuar 0,6% e o da China 

diminuir em até 1,5%. Apesar de um jogo de perde-

perde, está muito clara a assimetria nesta disputa, e 

quem deveria se “ajustar” mais. 

Nos EUA, os embates políticos continuam e o 

Presidente Trump ameaça retomar com força a 

questão da fronteira com México. Desta vez, a 

promessa vai ao limite: o possível fechamento da 

fronteira. No campo econômico-financeiro, 

observamos uma inversão das curvas de juros das 

taxas dos Treasuries de 10 anos e de 3 meses – um 

potencial indicador de recessão, mas não 

necessariamente para este ano, uma vez que outros 

indicadores não endossam/acompanham esse 

movimento. De toda sorte, é evidente a reversão da 

política monetária do FED para um campo mais dovish..  

Na Europa, o BREXIT sem acordo promoveu toda 

sorte de propostas (inclusive com a promessa de 

renúncia de Theresa May), todas rechaçadas pelo 

parlamento inglês. Preocupações com o desempenho 

da economia italiana voltam à tona, e os coletes 

amarelos não interrompem suas manifestações na 

França – impedindo um avanço mais efetivo nas 

medidas econômicas do país. Até a poderosa 

economia alemã mostra que poderá dobrar seus 

joelhos, seu PMI caiu ao menor nível desde Julho de 

2012. A verdade é que diversas economias da Zona do 

Euro não são tão resilientes, como sempre destacamos 

neste espaço. Por este motivo, e no intuito de se 

propiciar adequado equilíbrio entre crescimento 

econômico, sustentabilidade de seus BPs e, em última 

instância, atingir objetivos sociais com redução de 

desigualdades, o BCE abandonará de vez a 

perspectiva de aperto monetário. Ajuste e 

realinhamento fiscal dos países não se falam muito 

não, sobretudo agora com perspectivas mais sombrias 

para o crescimento global.  
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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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