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O momento exige responsabilidade e muito 

discernimento dos governantes. A escolha equivocada de 

enfrentamento da crise viral impôs enorme fardo a 

população italiana, com reconhecimento do erro, inclusive, 

do Prefeito de Milão, Giuseppe Sala. O primeiro ministro 

britânico enveredava-se pelo mesmo rumo da Itália, mas, 

alertado por estudos científicos, rapidamente alterou sua 

estratégia. Por aqui, espera-se que o tom presidencial 

assemelhado à estratégia italiana, tome contornos 

diferentes e se alinhe ao que seu Ministro da Saúde 

advoga. Além do distanciamento presidencial da ciência e 

do bom senso, contradiz seu espírito de ter “postos 

Ipiranga” e confiá-

los tecnicamente ao 

gerenciamento de 

suas pastas. A 

assimetria dessa 

postura, 

obviamente, é 

flagrante, com a 

exposição ao risco 

de 212 milhões de 

brasileiros. 

Não se exige 

do Presidente 

Bolsonaro uma 

postura de Estadista, não. Apenas coerência com os fatos 

e sua postura durante a campanha de seguir seus técnicos. 

Sua principal argumentação, que o afasta das medidas 

mais drásticas de isolamento da população, o aumento do 

desemprego, é válida, mas “facilmente” contra-

argumentada sob perspectivas do enfrentamento e 

soluções econômicas, ainda que para o curto prazo, se 

oferecidas e bem explicadas pela equipe do Ministro 

Guedes. É possível que a falta e/ou a morosidade e o fraco 

convencimento das medidas econômicas tenham feito o 

Presidente vacilar... o que pode explicar, mas não justifica. 

A velocidade dos acontecimentos, contudo, aliada a 

pressão da sociedade e os fatos podem alterar esse curso 

atual. Espera-se.  

Os efeitos econômicos, assim, devem ser 

contornados a todo custo para se salvar vidas. Mas, 

inexoravelmente, esse problema voltará em breve e para 

tanto será necessário além de fontes específicas para 

financiamento, também seu gerenciamento exclusivo para 

não ofuscar o controle e ações das demais contas públicas 

e eventuais desvios. Ademais, planejar a saída dessa guerra 

contra o Covid-19 é muito importante, desde a sua 

sinalização – para que não haja sobressaltos e exista 

transparência -, até sua execução – para que se evite 

arbitragens e abusos (nosso mal maior). 

O principal ponto, então, neste momento, é 

conclamar união e 

cooperação de 

todos, 

preferencialmente 

com o Presidente da 

República à frente 

assumindo liderança 

e reconquistando 

credibilidade que se 

deteriora. Isso, junto 

ao Ministro 

Mandetta, que tem 

se mostrado à altura 

do cargo, afastando 

qualquer ideia de substituição no Ministério da Saúde. 

Assim, diante de tantas coisas que “copiamos” do 

Presidente Trump (acertadamente!) não deveríamos fugir 

também do que ele está fazendo neste momento para esta 

crise. O fato é que a obrigação de um presidente, em 

especial nestes momentos, é o de alertar e preparar a 

população para o que quer que seja – sem histeria e 

exageros, mas com assertividade e confiança, para 

justamente proteger a todos no limite do possível. Não é 

razoável politizar em crise dessa magnitude, bem como 

não se admite a arrogância e a boçalidade diante de fatos 

e exemplos. A humildade de reconhecer os erros, pode ser 

a fonte de se retomar a credibilidade afetada e tão 

necessária nestes tempos sombrios. 

“Trump on Coronavirus: US facing a “very, very painful two weeks”.” 
“Trump sobre Coronavirus: EUA enfrentará “duas semanas muito, muito dolorosas”.” – (Tradução Livre) 

Donald Trump – Presidente dos Estados Unidos da América 
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Como apontamos no mês passado o Covid-19 

chegou como um tsunami para os mercados. O Ibovespa 

caiu 29,90% em março e, na mesma linha de estresse foram 

os juros. Os juros DI1F21 e DI1F25 foram fortemente 

pressionados e oscilaram, respectivamente, entre a 

máxima e a mínima, 2,01 e 3,55 pontos, mas encerraram o 

mês em 3,27% para o DI1F21 e 6,85% para DI1F25. O risco 

Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, mais que dobrou em 

relação a fevereiro, registrando 272 pontos no último dia. O 

Dólar (Ptax venda), não ficou por menos, e ultrapassou a 

barreira dos R$ 5,00 cotado no último dia a 5,1987 com 

variação positiva de 15,56%, e aumentando. 

A atividade econômica, em função dos enormes 

impactos da necessária quarentena, embora limitada no 

tempo, mas cada vez mais cientificamente comprovada, 

sofrerá nos próximos 

meses. Contudo, como não 

se sabe do comportamento 

das pessoas e o próprio 

phase-out dessa 

quarentena, o exercício das 

projeções das variáveis 

macroeconômicas torna-se 

demasiadamente difícil 

diante de tantas incertezas. 

De toda sorte, o que até o 

mês passado 

considerávamos ainda “impactos a não se alterar a 

trajetória positiva do crescimento econômico”, agora, na 

melhor das hipóteses, teremos uma retração de 1%. Nesta 

mesma linha, embora existam esforços do governo para se 

contornar demissões em massa, a taxa de desemprego 

também será afetada, revertendo a trajetória otimista que 

tínhamos. Assim, está mais clara a direção, porém muito 

difícil identificar a intensidade do movimento.  

Nas finanças também o quadro não é diferente no 

curto prazo, com muita volatilidade esperada. Em outras 

palavras, antes de melhorar consistentemente, podemos 

piorar. O BACEN tem acertado no provimento de liquidez 

(embora faltem “garantias” para bancos poderem mitigar 

riscos e efetivamente empestar), mas errado nas políticas 

de juros e cambial. Esta última com um misto de atuação 

liberal e intervencionista, confundindo bastante a 

interpretação dos mercados – fomentando ainda mais sua 

disfuncionalidade. Aliás, se cabe uma crítica ao BACEN, 

esta é justamente na má conduta de sua comunicação 

neste período inicial da crise. Já do lado do Ministério da 

Economia, as ações caminham, mas timidamente no 

alcance e muito lento na operacionalização. 

No mundo, assistimos por todos os cantos 

preocupações fundamentais em socorrer seus cidadãos e, 

depois, suas economias. Obviamente, cada um sabedor de 

seus limites, mas neste momento utilizam-se de todas as 

ferramentas econômicas possíveis para salvar as pessoas, 

e organizadamente reinseri-las na vida normal. Este, 

verdadeiramente, o papel do Estado: proteção de seus 

cidadãos quando realmente se precisa dele, e coordenar 

para que se possam os 

mercados voltar a sua 

funcionalidade sem sua 

interferência o mais rápido 

possível. 

Nessa linha de 

raciocínio, reafirmamos 

nossas convicções de 

investidores de longo 

prazo. Assim, em um 

cenário onde Europa e EUA 

deverão ter pico de 

contaminação no meio de Abril (e nós umas semanas 

adiante), com consequentes liberação das medidas 

restritivas, parece razoável, para quem puder e já estiver 

posicionado, manter investimentos. Se cash is king neste 

momento, a visão de longo prazo indica assumir riscos nos 

próximos rebalanceamentos de carteiras. Embora as 

próximas semanas e talvez alguns meses podem 

chacoalhar bastante, o horizonte mais dilatado, pode 

representar excepcionais resultados – escolhendo ativos 

com muita cautela e tecnicidade. Conquanto essa crise não 

se prolongue a ponto de não atrapalhar os fundamentos do 

país, é pouco razoável admitir a ETTJ e USD nesses níveis, 

e várias empresas com mais dinheiro em caixa do que 

valem suas ações em bolsa de valores. 

Não, o mercado não funciona assim todo o tempo. 


