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O Brasil caminha a passos largos para uma crise 

Institucional sem precedentes desde o início da Nova 

República. A velocidade galopante das intromissões, 

afrontas e desrespeitos de todos os lados indicam a 

necessidade imperiosa de arrefecimento dos ânimos, de 

serenidade e de juízo. Embora neste momento seja 

impossível e irrelevante resgatar a sequência de erros de 

cada Poder, recai nas mãos do Mandatário do País a 

responsabilidade de apaziguar a situação e recolocar o país 

ao menos em um cessar-fogo. Uma trégua. Isso significa, 

necessariamente, assumir a frente reconhecendo seus 

erros e convidar os chefes dos demais poderes para juntos, 

e em prol do Brasil, encontrarem o melhor caminho. 

Não estamos em 

tempos normais, uma 

tempestade perfeita se 

forma e o maior prejudicado 

será o povo brasileiro mais 

humilde. Precisamos 

convocar os três poderes 

para, inequivocamente, 

demonstrar união e força – 

ainda que somente durante 

o período da pandemia -, 

definirmos alternativas 

menos dolorosas para a Nação. A sugestão de 

conclamação pode parecer ingênua e utópica, mas não 

parece restar outra para uma saída “harmoniosa”. O 

desfecho adverso nos levará, em qualquer hipótese 

cerebrina, a terríveis retrocessos econômicos e sociais. 

 A natureza impulsiva, irreverente e descuidada do 

Presidente tem sido uma tônica desde início de seu 

mandato. Contudo, algumas características mais 

peculiares têm aflorado neste tempo de crise, e ensejaram 

posturas e definições que deveriam, ao menos, terem sido 

melhor gerenciadas neste momento. A saída do Ministro da 

Saúde Mandetta foi sem dúvida uma péssima notícia para 

o Brasil, não somente pelo seu desempenho e alinhamento 

às melhores práticas sugeridas ao enfrentamento da 

pandemia, mas também pelo momento absolutamente 

inoportuno de sua demissão. No campo do segundo 

enorme problema, a economia, Bolsonaro também se viu 

às voltas de perder seu “Posto Ipiranga” Paulo Guedes, por 

conta da invenção de um plano desalinhado com 

premissas da nova política econômica e sem aval do chefe 

da pasta correspondente. Claro sinal de descontentamento 

ou, no mínimo e em versão romântica, de desentendimento 

dos pilares da nova dinâmica a se implementar na 

economia. Realmente, um descontrole e/ou sinais 

equivocados... o Presidente precisa fazer escolhas e, ainda, 

reforçar, porque o estrago vai sendo feito e “entendido” 

pelo mercado, que precifica em tempo e adequadamente 

(risco país, Dólar, bolsa, juros, etc.). Por fim, perdeu seu 

penúltimo pilar de 

sustentação e imagem de 

seu governo, em especial  

na luta contra a corrupçäo: o 

Ministro Sérgio Moro. 

Entretanto, nenhuma 

dessas ações está ao arrepio 

das decisões possíveis do 

Presidente. Ele pode e deve 

fazer os ajustes que julgar 

necessários 

discricionariamente. Mas o 

Presidente não deveria fugir às suas promessas de 

campanha, em especial na delegação e escolhas de 

técnicos, empoderá-los para condução segundo seus 

propósitos acordados e amplamente divulgados, sem 

ingerência, e sobretudo manter-se afastado do nefasto 

toma-lá-dá-cá. Ninguém é insubstituível, mas a coerência 

e o rumos do governo precisam sobreviver a qualquer 

turbulência, pois só assim seus eleitores continuarão a 

acreditar e apoiar o Presidente e o governo. Os indicadores 

de confiança, em regra bons antecedentes para 

elaboração de previsões, não deixam dúvidas da gravidade 

da situação. Seu poder preditivo, embora as vezes 

heterogêneo, tem impacto direto na FBCF que, por sua vez, 

é contratação futura de PIB. O Presidente precisa “acordar” 

e ter a exata dimensão de onde estamos. Já é o suficiente!  

“Enough is enough!” 
“Já é o suficiente!” – (Tradução Livre) 

Senso comum/Ditado Popular 



CARTA MENSAL 

    2 

ABRIL 2020 

CARTA MENSAL  

A crise que se abate no Brasil e no mundo, traz 

consigo incertezas em magnitude tal que nos afasta da 

confiança que temos de que sabemos usar as ferramentas 

adequadas para seu combate. Um desafio para ciência, 

para a política e para a macroeconomia. O alívio verificado 

para alguns segmentos do mercado em abril nem de longe 

pode sinalizar uma antecipação de recuperação 

consistente. O Ibovespa subiu 10,25% em abril, reduzindo a 

queda anual para 30,39%. Da mesma forma foram 

suavizados os movimentos nos juros, cujas oscilações 

registraram, entre a mínima e a máxima do mês, 0,915 e 1,9 

pontos para o DI1F21 e DI1F25, respectivamente, fechando 

a 2,79% e 6,55%, na mesma ordem. O risco Brasil, medido 

pelo CDS de 5 anos, não trilhou o mesmo caminho, e 

avançou a 307,43 pontos e, com alguma influência, 

contaminou a cotação 

do Dólar que encerrou o 

mês a R$ 5,427 – um 

acréscimo de +4,39% só 

em abril, com variação 

de 34,64% no ano. 

Se não existe um 

tempo “bom” para se 

enfrentar uma pandemia, 

este momento foi 

particularmente difícil 

para o Brasil. O processo 

de ajuste das contas públicas, as reformas essenciais para 

a economia brasileira e todo ambiente político já 

começavam a fragilizar os prognósticos do final do ano 

passado. A Covid-19 não somente acelerou este processo 

de degradação, como ampliou e intensificou tudo o que 

estava em curso. Assim, os elementos para um desarranjo 

geral estão presentes, embora este ainda não seja nosso 

cenário base. Os níveis de incerteza predominam, e o 

exercício preditivo das variáveis macro ficam 

demasiadamente comprometidas. Contudo, já é possível 

simular, com algum grau de confiança para onde podemos 

caminhar. Sob nossa hipótese base assumimos um retorno 

gradual da economia a partir do 2º SEM, com uma 

recuperação em V (ou possivelmente em U). Em uma 

hipótese alternativa, também crível e com alguma 

probabilidade (a depender fundamentalmente do phase-

out da quarentena), o início da recuperação econômica dar-

se-ia somente a partir do último TRI/2020. Assim, em 2020, 

para o primeiro caso, estimamos um PIB da ordem de -3,5%, 

enquanto que no segundo caso em torno de -7,5%. Na 

primeira hipótese enfrentaremos uma recessão, na 

segunda as chances de irmos para uma depressão são 

muito grandes, ou seja, neste último caso as 

probabilidades de uma recuperação em L (muito mais 

longa) são maiores. Os impactos nos níveis de emprego 

também são significativos, em ambos os casos. 

Especificamente no campo fiscal, nossas 

preocupações estão redobradas. Desde o início dessa crise 

propusemos gastos maciços para se salvar vidas, mas, ao 

mesmo tempo, sugerimos que fosse feito mapeamento de 

usos e fontes dos 

recursos. Uma forma de 

se “carimbar”, no limite do 

possível, os efeitos desse 

combate, mitigando as 

chances de 

contaminação das contas 

mediante um 

acompanhamento 

gerencial paralelo. O 

ponto aqui é muito 

simples: eliminar a 

possibilidade de se colocar em risco todo o arcabouço 

fiscal da agenda liberal em curso. Medidas econômicas 

emergenciais não podem se tornar permanentes. A relação 

Dívida Bruta/PIB pode facilmente chegar aos 100% (pouco 

mais de Dívida e menos PIB projetados), mas ainda pior que 

o tamanho, é a percepção de viabilidade de seu 

pagamento. Estamos subindo de foguete e desceremos 

(se descermos!) de paraquedas. 

Por outro lado, a política monetária parece seguirá 

tendências mundo afora dos bancos centrais, em especial 

pela “folga” que se verifica da inflação esperada à meta em 

2020. Embora nosso BACEN com mandato único, a visão 

holística da situação descreve uma trajetória cataclísmica, 

com PIB colapsando, desemprego explodindo, deflação 

mensais e ociosidade gigante com riscos de quebras 
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definitivas de empresas. Assim, refratários a medidas mais 

extremas como expansão da base monetária ou uso de 

recursos provenientes da equalização cambial, a equipe 

que coordena a política monetária parece que reforçará a 

“crença” na endogeneidade da moeda. Seguirá a Regra de 

Taylor e outras de mesma natureza e entendimento. 

Derrete-se a Selic e a moeda se ajusta. Os efeitos na ETTJ 

e no câmbio serão sentidos,  

As finanças, como não poderia deixar de ser, virão a 

reboque. O alívio mencionado de abril não reprime as 

contínuas revisões pessimistas de cenários (dentro e fora 

do Brasil), e apontam realmente para um simples suspiro. É 

improvável que os mercados se descolem continuamente, 

seja em quaisquer 

das formas de 

recuperação da 

economia. A 

equipe econômica 

tem apresentado 

soluções 

importantes, em 

rumo certo, mas 

em vários pontos, 

quando não 

tímidos, lentos. Contudo, não será o fim do mundo e, para 

os que tem possibilidades de investimento no longo prazo, 

importante estar líquido agora para as oportunidades que 

aparecerão em breve em praticamente todos os 

segmentos do mercado. A revisão de alocações de 

recursos será mandatória e crucial para o sucesso no tripé 

retorno x risco x liquidez no tempo. Desta forma, o correto 

entendimento e “aplicação” contínua dos cenários tornam-

se fundamentais para a macroalocação dos ativos (e 

sequencialmente a microalocação), seja para aqueles com 

passivos de terceiros a se honrar (riscos mais restritos – 

preço, tempo, liquidez, etc.), seja para os com função-

objetivo lucro (níveis de riscos mais elásticos). 

No mundo, o script não é muito distinto, mas com 

destaque para alguns países que parecem ter acertado a 

condução dessa crise desde o início. A Coréia é um 

exemplo, mas nem por isso  não sofrerá em um mundo 

globalizado (por enquanto!). Europa e EUA sofrem muito, e 

as relações, em especial, com a China tendem a piorar – 

serão cenas para se verificar no 2º SEM/20. Internamente, 

para o bloco europeu, a Comissão Europeia alerta para 

outros efeitos além da desintegração da atividade 

econômica: “aprofundar divisões internas do bloco e 

ameaçar sua estabilidade”. A preocupação tem 

fundamento, pois renovam-se os riscos de 

desentendimento e, portanto, ruptura, em especial quanto 

à condução do BCE. Do lado dos EUA, notadamente em 

função da corrida presidencial deste ano, veremos 

certamente uma deterioração das relações americanas 

com China, Rússia, Irã e Coréia do Norte em vários 

segmentos. Com sua economia em potencial recuperação, 

Trump não deixará 

de apontar os 

responsáveis, e os 

reflexos dessa 

postura terão 

impactos 

importantes no 

planeta. 

Estamos 

diante de uma crise 

mundial, 

possivelmente sem precedentes. Embora a retomada 

econômica seja diferente para cada país, tudo indica 

teremos um “novo normal”. Essa nova provável futura 

situação abrangerá não somente o campo político e 

econômico (comércio e negócios), mas também e 

sobretudo em relação à colaboração entre os países. De 

toda sorte, precisamos, por ora, cuidarmos de nossos 

problemas internos. Neste tocante, o potencial de 

acirramento das múltiplas crises se acentuam e 

perigosamente se concentram. Os desdobramentos da 

denúncia do ex-Ministro Moro, a constante “fritura” do 

Ministro Paulo Guedes, o oportunismo com as pautas-

bombas no CN minando as contas públicas, o auge da crise 

epidêmica e o resultado do exame (laudo) para Covid-19 

do Presidente são apenas alguns a se elencar. E daí? Daí 

que o Presidente Bolsonaro precisa agir, rapidamente.  

Se o quadro geral saiu de um “otimismo cauteloso” 

para um “pessimismo prudente”, redobremos a atenção! 
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DISCLAIMER 

Este material foi preparado pela Redwood 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 Redwood Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados. 
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