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“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

“Grandes mentes discutem ideias; mentes comuns discutem eventos; mentes pequenas discutem pessoas.”
Eleanor Roosevelt – Ex-primeira Dama dos EUA (1933-1945) - Tradução Livre
Completamos um ano de governo Bolsonaro. O
povo brasileiro votou para termos uma mudança radical

governo menor e forte, e não continuarmos grande e
fracos.

em tudo que estávamos vivendo. É inegável que o

O princípio maior e que ainda temos esperanças é

ambiente que o atual presidente encontrou lhe impunha

que tenhamos uma profunda reorganização do Estado.

enormes desafios, e muito foi feito. Entretanto, o

Escolher as pessoas corretas para conduzir suas pastas é

comparativo

as

importantíssimo, mas não deveríamos estar preocupados

expectativas que se haviam criado. Sob esse enfoque,

com pessoas ou eventos menores. Ainda, a grande

deixou muito a desejar.

guinada que esperamos não está na redução da máquina

precisa

ser

feito,

sobretudo

com

Entre picuinhas, “jogo” difuso, desconhecimento da

pública ou no reequilíbrio fiscal – ambas essenciais, mas

maquina, soberba e muita, muita intriga, assistimos

podem ser efêmeras. Precisamos discutir ideias e

discussões

realinhar os rumos fundamentais do País, e evitar que a

pequenas

afastaram

e

armadilhas

sórdidas

que

pessoas

importantes

atual

e

situação

perpetue.

O

se

cidadão

distanciaram outras que

brasileiro e a sociedade

poderiam ter auxiliado

como

no

precisam

primeiro

significativo

e
ano

mais
de

um

todo

se

representados,

sentir
e

os

governo. O ano de 2020

pilares de um Estado

começou

seu

reformado devem ser

mês,

sólidos o bastante para

continuamos a ver mais

suportar adversidades e

do

atender os anseios da

e

primeiro
mesmo.

no

Algumas

áreas do governo, como
a

população.

Economia,

Estamos

no

Infraestrutura e Justiça,

caminho certo, mas em

dentre outras poucas,

velocidade

lenta...

e

até tentam dar o tom diferenciado, mas o conjunto da

tudo na vida é timing! As medidas tomadas até o

obra padece fortemente de um articulador que fomente e

momento demonstram como tudo pode ser melhor. Com

oriente a defesa de ideias inovadoras, verdadeiramente

as realizações das áreas que impingem um tom

disruptivas, como acreditamos ao votar pela mudança de

diferenciado, em especial as comentadas, os resultados

rumos do Brasil. O ritmo e a adesão a mudança

são impressionantes. Precisamos fazer o mesmo nas

necessitam de novo impulso, e a hora é agora – no 2º

demais, como na Saúde, no Itamaraty e na Educação.

SEM/20 o CN estará “ocupado” com as eleições

A

resposta

a

essas

ações

são,

ainda

que

municipais. Assim como a Reforma Previdenciária foi

comedidas, imediatas. Não importa. O que importa é que

amadurecida, discutida e aprovada com louvor, também

sejam feitas e que sejam interpretadas como mudanças

carecem de mesma determinação, entendimento e

perenes e sustentáveis. Só assim a confiança voltará e se

aprovação as reformas Administrativa e Tributária. De

consolidará. E com a confiança, nos diversos setores e

forma semelhante, precisamos evoluir nas privatizações e

boa gestão de nossa imagem – dentro e fora do país –

concessões. O governo aparenta ser muito mais liberal no

consubstanciada em políticas e ideias estruturantes,

discurso do que na prática. Votamos para termos um

transparentes e democráticas, o futuro será brilhante!
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Em

janeiro,

se

os

mercados

(domésticos

e

e a confirmação da correlação dos índices de confiança

internacionais) apresentavam nos primeiros dias altíssima

com PIB prevalecerem, a atividade econômica seguirá

tolerância às tensões geopolíticas, em especial dada a

crescendo.

enorme liquidez prevalecente, nos últimos dias parecem

A Política Monetária, por sua vez, também tem

ter sucumbido ao surto do Novo Coronavírus. O Ibovespa

ajudado significativamente nas expectativas, embasada

encerrou em baixa de -1,63%, depois de um início que

na

levou acumular 3,36% até dia 23 JAN. Os juros DI1F21 e

possibilidades de investimentos de longo prazo a custos

DI1F25, um tanto mais comportados, variaram -0,16 e -

significativamente mais baixos. Com a inflação projetada

0,20 pontos, respectivamente, encerrando o mês em

para 2020 em torno de 3,5% (abaixo da meta), não se

4,38% para o DI1F21 e 6,24% para DI1F25. O risco Brasil,

vislumbram apertos monetários pelo BACEN antes de

medido pelo CDS de 5 anos, com algum solavanco

2021. Em verdade, a autoridade monetária parece dar uma

durante o mês, registrou 104 pontos no último dia. O Dólar

atenção especial ao nível da atividade econômica diante

(Ptax venda), muito mais impactado, terminou o pregão do

de seus comentários e, apesar de sabedores do efeito

dia 31 JAN cotado a 4,2695 com variação positiva de

defasado da política monetária, não se descartam

5,92%, trazendo, mais uma vez, o “fantasma” de cotações

(embora não concordemos – 4,25% é limite) novos cortes

inflação

absolutamente

controlada,

acima dos 4,20.
A

sinalizando

na Selic. Quanto à

atividade

política

cambial,

econômica continua

“ignoram” eventual

com

pass-through

seu

crescimento

câmbio...

letárgico, acrescido

parecem “sinalizar”

da notícia de que os

que estão em paz

números

da

com o atual nível do

produção industrial

câmbio... que bom,

e

deixa o mercado se

da

balança

comercial para final

de

do
fato,

ajustar!

de 2019 e JAN/20,

Do

respectivamente,

fiscal,

lado
temos

frustraram expectativas. De toda sorte, o conjunto das

algumas perspectivas, todas classificadas em níveis de

demais variáveis e o próprio dinamismo verificado

frustração. Se déssemos crédito às promessas do Ministro

recentemente

Guedes

reforçam

a

trajetória

positiva

de

de

zerar

o

déficit

primário,

estaríamos

crescimento econômico melhor. O desemprego dá sinais

frustradíssimos. Se, por outro lado, tivéssemos na meta ou

importantes, embora tímidos ainda. A taxa de desemprego

mesmo superado os R$ 139 bi, estaríamos desolados.

registrou 11% no trimestre terminado em DEZ/19 (PNAD –

Ficamos apenas, então, com gosto amargo de quem

menor taxa desde MAR/16), uma média anual de 11,9%

acreditava piamente em fechar o ano com déficit de R$

contra 11,6% de 2018, com renda média real de R$ 2.340 e

80 bi e de fato batemos nos R$ 95 bi. Sem problemas,

massa salarial de R$ 216 bi (4º TRI/19), um avanço de 2,5%

com a austeridade que parece tomou conta, ajustes em

ante igual período de 2018. Os índices de confiança,

curso e uma sintonia maior, a tendência é termos

embora ainda abaixo da marca dos 100, continuam, em

superávits muito antes do que imaginávamos. Nesta linha,

sua maioria, a recuperar. Da mesma forma, apesar do

nossas novas projeções da DBGG em % do PIB apontam

Índice de Situação Atual sem melhoras, o Índice de

para uma trajetória declinante importante – fundamentada

Expectativas sobe. Trata-se de um claro sinal de que as

na aprovação das Reformas. Se corretos, esta dinâmica

condições continuarão evoluindo. Sob esta interpretação

nos colocará em melhor situação perante as agências de
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rating – subir na classificação de risco chamará à atenção

(limitar alocações empresas mais “vulneráveis”), e tirar

de investidores.

vantagens daquelas mais sólidas e que sofreram maiores

No mercado financeiro, interno e externo, o mês de

descontos. Em outras palavras, continuamos otimistas

JAN/20 pode representar uma mudança diante da

com os mercados e acreditando nos fundamentos – ou

pujança que temos visto ultimamente. O surto do Novo

seja – o atual momento pode ser uma oportunidade assim

Coronavírus na China é um Cisne Negro, coforme a teoria

que se desanuviarem os horizontes e a crise passar.

Nassim Taleb. Um evento altamente improvável e que

Por outro lado, as implicações econômicas nos

não podemos desconsiderá-lo, embora histórico de outras

países (que podem influenciar mercados distintamente),

epidemias não demonstre impactos duradouros. Assim, a

ainda que contido o surto nas próximas semanas,

Bolsa de Valores (Ibovespa), que vinha batendo recordes,

somente saberemos adiante. Isso porque, não temos

alcançou 119.527 pontos – em 23 JAN, máxima histórica –

dúvidas que os governos de países mais afetados

mas devolveu tudo fechando em 113.761 pontos. Um

entrarão forte e rapidamente intervindo a fim de minimizar

destaque importante foi a saída de investidor estrangeiro

os impactos. Mais evidente, claro, está a redução da

na B3 que totalizou R$ 19,2 bi – em um único mês, 4 vezes

atividade econômica chinesa, que não deverá ser inferior

mais que toda saída do ano de 2019. Na Renda Fixa os

ao verificado quando do SARS em 2003. De forma similar,

impactos por enquanto são “modestos”, afora os vértices

mas atento às mudanças nas correntes de comércio, e

mais

apresentaram

dada a importância da China e a Àsia para a economia

oscilações significativas, O CDS de 5 anos, representativo

mundial, inclusive o Brasil, embora temporários, os

do

curtos
nível

(em

termos

reais)

que

e

impactos

percepção

podem afetar

de risco país,

mais

oscilou 10,27

menos alguns

pontos entre

setores.

a mínima e a
máxima
mês.

Já

cotação

ou

Mundo

do

afora,

a

excetuando o

do

Novo

Dólar foi mais

Coronavírus,

afetada, com

assistimos

oscilação de

finalmente

o

R$ 0,27 e volatilidade de 8,20% a.a. alcançando a máxima

BREXIT – após mais de 3,5 anos, comemorado como uma

de 4,2785. Nos principais índices mundiais, os impactos

“independência”

(também longe de um sell-off, por enquanto), foram de

acompanhamos o engodo do processo de impeachment

DAX -2,02%, FTSE 100 -3,40%, S&P -0,16% e NIKKEI -1,91%.

do presidente Trump acabar de forma melancólica para o

do

Reino

Unido.

Nos

EUA,

Outro ponto importante a se destacar é que o surto

partido Democrata. Também foi fechado acordo USMCA,

parece estar longe de ser controlado, e os reflexos até o

que trará mudanças significativas para todos. Por fim, a

momento nos mercados e nas economias dos países

corrida presidencial nos EUA ganha corpo, e este evento é

estão longe de uma estimativa razoável de seus impactos.

sim direcionador para desempenho de várias economias

Contudo, acreditamos que as medidas em curso surtirão

no mundo. No mundo árabe, os reflexos do Plano de Paz

efeito – alinhando-se aos eventos anteriores estudados –

apresentado pelos EUA foi fortemente rechaçado pelos

mas, por não existir garantia dessa expectativa se

Palestinos. Na China, um arsenal é preparado para conter

materializar, investidores de perfis diferenciados podem

efeitos do Novo Coronavírus, seja nos mercados como em

ajustar-se tomando medidas para proteger seus portfolios

sua economia. 2020 promete!
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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.
©2020 Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados.
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