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As dimensões efetiva e pragmaticamente 

vivenciadas da crise do Estado começam a ser sentidas, 

em todo o seu rigor, pelo novo governo e em especial 

pela equipe econômica. O destaque, obviamente, está no 

reconhecimento da enorme dificuldade de se aprovar a 

agenda de reformas proposta pela equipe de 

economistas de Paulo Guedes. Ingenuidade, 

desconhecimento e/ou excesso de confiança podem ser 

diagnósticos para a equipe de economistas, mas não 

seriam para o Comandante em Chefe – ao menos, não 

poderia. 

Assim, o resultado dessas dificuldades é que a 

recuperação da 

economia será muito 

lenta. A expectativa, 

portanto, é de 

superar esses 

obstáculos por meio 

de uma articulação 

inteligente e, como 

não poderá deixar de 

ser, diferente de tudo 

que vimos nesta 

seara nos últimos 

anos. O recente 

entendimento e 

aproximação dos 

Presidentes Bolsonaro e Maia é a prova cabal de que 

pode funcionar. Contudo, este evento parece pontual e 

específico decorrente de um estresse maior anterior – não 

seria perene, mesmo porque o Presidente Bolsonaro não 

parece reunir os atributos para constantemente 

desempenhar este papel. Também não nos parece 

verossímil sob ponto de vista de contínua efetividade 

(embora válido!) um Pacto Federativo. Precisamos de algo 

que verdadeiramente “fundamente” nossa “governança e 

governabilidade”, robustecendo nossa Constituição 

Federal e com foco em princípios que garantam esse 

equilíbrio político, econômico e social. Possivelmente um 

documento como uma Declaração de Propósitos conjunta 

dos três poderes (ainda que inversamente de iniciativa do 

Executivo), que pudesse mesmo ser um marco de 

unificação do país. Trata-se de Declaração de Propósito 

entre poderes que, em linha com suas funções 

constitucionais especificas, não comprometesse a isenção 

e a accountability democrática. Um instrumento a 

fundamentar e alinhar os poderes independentes e 

harmônicos, em torno de valores essenciais. Ademais e 

como já ocorre em outros países, precisamos de um 

centro de governo bem organizado, com atribuições, 

competências  e responsabilidades melhor definidas, que 

de fato coordene e 

articule intra governo 

e intra poderes, como 

também inter esferas 

governamentais.  

A condução 

dessa “governança e 

governabilidade” 

também não parece 

se adequar as 

estruturas que temos. 

Precisamos 

reorganizar, otimizar e 

empoderar estrutura 

que dê dinamicidade, 

agilidade, transparência e eficiência nessas ações. Um 

governo novo, com novos paradigmas e com approach 

diferenciado necessita de estrutura e ferramentas 

ajustadas e adequadas. A mentalidade e as ações que o 

governo Bolsonaro quer implementar são incompatíveis 

com o corpo/estrutura em vigor. Ajustes e formulações 

como estas certamente seriam um conclame nacional à 

unificação... afinal, “governar é fazer acreditar”.  

Nos mercados, o desempenho refletiu exata e 

preponderantemente os efeitos da política. O Ibovespa 

fechou em alta de 0,70% em 97.030 pontos no mês de 

maio, enquanto a curva de juros apresentou significativo 

“Governar é fazer acreditar.”  
 

Nicolau Maquiavel – Filósofo italiano 
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deslocamento em praticamente todos os vértices, 

fechando o mês em 6,49% (DI1F20) e 7,55% (DI1F23), 

correspondendo a -0,63p.p. e -0,67p.p, respectivamente. 

O risco Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, com toda 

volatilidade de aversão ao risco encerrou o mês em 180 

pontos. O Dólar (Ptax venda), por sua vez fechou em R$ 

3,9407, ainda que timidamente parece retroceder e 

direcionar-se para o que seria um nível mais compatível 

com as demais variáveis correlacionadas, algo como uma 

reversão mencionada mês passado que se espera no 

médio prazo, quando 

ruídos serão 

defasados e 

minorados nas 

projeções.   

Na economia, 

como vista nas 

reavaliações do PIB 

no gráfico acima, não 

deixam dúvidas que o 

ano de 2019 será de 

crescimento pífio – 

isso se a reforma da 

Previdência passar 

com potência fiscal. 

Em verdade, os índices de confiança (indicador 

antecedente) demonstram um arrefecimento drástico e 

quase que uma frustração a refletir como um desânimo 

generalizado. A observação fundamental, entretanto, é 

pela súbita retração que se verifica, ou seja, em 

pouquíssimos meses fomos do “céu” ao “inferno”, com 

destaque especial para retração do Comércio. Desta 

forma, cresceremos algo em torno de 1% este ano, e os 

impactos (ainda que menores) já afetam as projeções para 

2020. O desemprego em alta, consumo e investimentos 

em baixa, renda estagnada, menos crescimento, 

ociosidade em vários setores e sem perspectivas 

concretas de utilização da capacidade instalada, o 

entusiasmo se esvai. A reversão desse ciclo vicioso 

depende essencialmente da reforma Previdenciária, mas 

dada a morosidade do processo, seus inúmeros revezes e 

a não desprezível possibilidade de seus resultados 

ficarem aquém do desejado e necessário, talvez fosse 

momento de “medidas paliativas”, mas que ao mesmo 

tempo não sejam desestimulantes e/ou 

comprometedoras para o resultado do processo.  

O Banco Central (BACEN), na linha das “medidas 

paliativas” certamente será um dos principais alvos para 

um arrefecimento de sua Política Monetária. Eis o 

momento em que sua independência deve prevalecer, 

pois é justamente nesta seara que não devemos fraquejar, 

em especial na condução dos juros e/ou gerenciamento 

das reservas 

internacionais. O 

conservadorismo do 

BACEN é 

importantíssimo, e 

medidas de curto 

prazo (como já se fala 

em redução da SELIC) 

em política monetária 

em regra custa muito 

caro logo adiante 

para seu mandato 

fundamental – o 

controle inflacionário. 

Pelo lado 

fiscal, o setor público acumulou um déficit primário de R$ 

95,6 bi nos 12 meses até abril. De fato, o governo central, 

os Estados, municípios e as estatais conseguiram um 

superávit primário conjuntamente nesse período, mas 

esse esforço foi anulado pelos gastos com o INSS. O 

superávit primário do governo federal advém 

fundamentalmente do Tesouro, contendo gastos 

essencialmente discricionários e a algum aumento de 

arrecadação... nada que faça frente para compensar o 

crescente déficit da Previdência. Chegamos a um déficit 

nominal de R$ 485 bi, equivalente a 6,98% do PIB, quando 

deveríamos estar, no máximo, em torno de 3% - como 

limite estabelecido em outros países. A pior notícia é que 

superávits são efeitos (em regra) sazonais de início de ano, 

portanto não há muito com que se alegrar. Apesar de não 

ser condição suficiente, só mesmo a reforma da 

Previdência iniciará o estanque dos gastos crescentes. 
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De toda sorte, o mês de maio não fez jus a sua 

fama pelas bandas tupiniquins de Sell in May and Go Away. 

A estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ) 

proporcionou excelentes resultados para aqueles que 

operam neste mercado. De fato, os reflexos da ETTJ em 

especial para os Títulos Públicos Federais (TPF) têm 

oferecido excepcionais retornos, sobretudo para aqueles 

de visão de médio e longo prazos, com rentabilidades 

significativas – mesmo se ajustando ao risco que, se 

devidamente marcados a mercado, são elevados. Os 

prêmios, contudo, 

que já haviam 

minguado desde o 

ano passado para os 

vértices mais curtos, 

parecem também 

acabar para os TPFs 

mais longos - 

absolutamente 

alinhado aos nossos 

prognósticos. 

O Ibovespa, 

bem mais 

“comportado”, oscilou 

entre 89.408 e 97.992 

pontos. Em dólares, finalizou o mês com 24.721 pontos, 

registrando saída líquida de R$ 4,16 bilhões de recursos 

estrangeiros, sinal inconteste do momento que vivemos. 

No mercado de câmbio, o BACEN “precisou” atuar e o fez 

com “sucesso” em suas propostas de colocação. 

Obviamente que o resultado quando muito é efêmero, e 

na sequência “dominado” pelos players e drivers 

completamente fora de controle da autoridade monetária. 

Na mesma linha, o nível do risco-país medido pelo CDS 

de 5 anos, voltou a apresentar uma leve alta, terminando 

o mês em 180 pontos, sem maiores alardes.  

Mundo afora, assistimos o melancólico fim de 

Theresa May sem concluir seu principal propósito: BREXIT. 

As eleições para o parlamento europeu também mostrou 

avanço dos partidos liberais e verdes, embora os partidos 

de centro permaneçam como as principais forças. O 

destaque vai para os grupos de extrema direita e os 

chamados eurocéticos, que triunfaram na Itália e na 

França. Econômica e financeiramente, o mês de maio não 

foi de maiores movimentações e posicionamentos do 

Banco Central Europeu (BCE). Na Venezuela a população 

continua em absoluto compasso de espera, sofrendo os 

horrores da ditadura de Maduro, “aguardando um sinal e 

alinhamento” da polarização EUA e Rússia sobre a 

situação.   

Nos EUA, a economia evolui como se espera: 

atividade econômica crescendo ao ritmo de 3%, inflação 

contida, taxa de 

desemprego em 

baixa e o FED (BACEN 

americano), 

antevendo problemas 

adiante (inversão das 

curvas de juros de 

longo e curto prazos 

seriam indicativos), 

alguns de seus 

membros “sinalizam” 

possível 

afrouxamento da 

política monetária. 

Donald Trump, 

meritosamente, surfa seu momento e já se coloca como 

pré-candidato à reeleição de 2020. Apesar de seus 

inúmeros momentos de “excesso” (ou talvez por conta 

deles), Trump redobra suas apostas no estilo, e aprofunda 

suas promessas originais de campanha, em uma mistura 

que atiça ferozes grupos não somente nos EUA, mas 

mundo afora. Não parece se importar. 

Na China, a guerra comercial com os EUA começa 

a incomodar mais do que o esperado. Suas intervenções 

no mercado local voltaram e os sinais da atividade 

econômica não são bons. Até mesmo o impensável 

aparece com maior frequência em conversas paralelas: a 

utilização/venda significativa de suas reservas em títulos 

americanos no mercado. Não acreditamos nem de longe 

em uma inconsequência dessas (China maior prejudicada 

e impactos globais), mas simplesmente o fato de se falar a 

respeito, já embute um sério risco. Seria o início do fim. 
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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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