
 

JUNHO - 2020  

CARTA  
MENSAL  



CARTA MENSAL 

    1 

JUNHO 2020 

Costuma-se dizer que economia e política andam 

de mãos dadas. A política, atualmente no Brasil, tem sido 

muito pautada pela situação do entorno familiar do 

Presidente e seus problemas, com efeitos diretos e 

indiretos na forma de governar do Comandante em Chefe. 

Nas últimas semanas, essa ponta da tríplice crise que 

vivemos ganhou protagonismo, trazendo riscos a 

permanência do Presidente, fazendo com que o mesmo 

não somente desse uma guinada no seu trato com a 

chamada “velha política”, mas também arrefecesse sua 

postura “belicosa” na condução cotidiana dos problemas 

do Governo. 

Essa nova atitude, boa em certa medida, mas 

certamente 

efêmera dado o 

perfil do 

Presidente, revela 

o grau de 

importância do 

problema. A 

economia, diante 

da pandemia e 

seus reflexos, 

sofre 

absurdamente, e 

patina sem horizonte favorável à retomada das reformas. 

Em verdade, nem mesmo em um phase-out adequado da 

crise epidemiológica conseguimos avançar. Assim, em um 

processo de reabertura na base de “tentativa e erro”, 

corremos sério risco de sermos atingidos por uma 

segunda onda do Covid-19 sem mesmo sair da primeira. 

Nessa toada, infelizmente, o número de mortos no 

Brasil pelo Covid-19 poderá chegar à casa dos 150 mil. 

Uma lástima mesmo, já que pelos nossos modelos (Carta 

Mensal Mar/20) calculávamos 242 mil mortes caso não 

tomássemos atitude alguma. Em outras palavras, nossos 

esforços não têm sido suficientes e eficientes em 

qualquer nível da federação, incluído a inépcia e a inércia 

do governo federal, cuja “justificativa” recai na incorreta 

interpretação de que o STF o proibiu de “atuar” nas 

esferas Estaduais e Municipais – como se cooperação e 

união para o bem comum pudesse ser excludente em 

momento tão crítico. 

Se por um lado o Coronavírus continua sendo uma 

“gripezinha” que dispensa até hoje um titular para o 

Ministério da Saúde, na economia o Ministro reconhece 

que seu dream team perde alguns jogos. O “campeonato” 

terminará com -6% de desempenho (atividade econômica) 

este ano segundo nossas projeções – muito menos que 

as previsões do FMI e do Banco Mundial, com -9% e -8%, 

respectivamente. Será a pior recessão de nossa história, 

com acréscimo fantástico de desempregados e um 

possível aumento da já insustentável desigualdade, sem 

precedentes. 

Podemos nos 

“escorar” nas 

estatísticas, 

dizendo que 

estaremos na 

média ou até 

melhor que alguns 

de nossos pares.... 

não é razoável. Pior 

ainda, com a 

condução política 

tão cuidadosa como um macaco em uma loja de cristais, 

nosso futuro turva-se e afasta a chance de uma forte e 

rápida retomada econômica. Não precisava ser assim. 

Como em qualquer situação de estresse, 

precisamos desesperadamente de liderança. Não 

podemos exigir das pessoas aquilo que elas não podem 

entregar, mas estas tem o dever de reconhecer seus 

limites e pedir ajuda. O sentido maior de responsabilidade 

de nosso Mandatário precisa ser de humildade e 

reconhecimento de eventual incompetência sem auxílio 

dos demais poderes. Não se trata de acovardar-se ou 

eximir-se de suas responsabilidades, mas unir-se e pedir 

colaboração para melhor desempenhar seu trabalho. Os 

problemas políticos de seus familiares não devem levar o 

Presidente às cordas, mas alertá-lo. Reaja Presidente!  

“Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.” 
Sócrates – Filósofo Grego. 

https://www.planner.com.br/2020/04/06/carta-mensal-mar-20/
https://www.planner.com.br/2020/04/06/carta-mensal-mar-20/
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O mercado financeiro continuou “exuberante” neste 

mês de junho, desconsiderando os efeitos da pandemia 

na economia real no curto prazo. Desta forma, o Ibovespa 

subiu mais uma vez na casa dos 8% (+8,76%), reduzindo a 

queda anual para 17,80%. Na estrutura a termo das taxas 

de juros, os movimentos dos juros dos vértices DI1F21 e 

DI1F25 apresentaram oscilações menores em junho em 

relação a maio, sendo a diferença entre a máxima e a 

mínima situada em 0,31 e 1,15 pontos para os referidos 

vértices, respectivamente. O DI1F21 terminou o mês em 

2,075%, com mínima de 2,01%, e o DI1F25 reduziu-se a 

5,476%. O risco Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, recuou 

de 286,18 pontos para 251,99 pontos, uma variação 

importante de mais de 30 pontos, mas que não impactou 

a cotação final do 

Dólar (Ptax venda), que 

encerrou o mês a R$ 

5,476 – praticamente o 

mesmo valor de maio 

R$ 5,426 – mas 

atingindo a mínima de 

R$ 4,871.  

A economia 

continua ainda muito 

fraca, com a demanda 

agregada 

reduzidíssima e um 

nível de ociosidade enorme. Contudo, embora repletos de 

incertezas por todos os lados, informações de mais curto 

prazo começam a se consolidar e com isso limitar, ao 

menos em parte, as projeções para 2020 – ou seja, parece 

que a situação parou de piorar, e com isso os cenários 

podem começar a desanuviar. Nada que nos afaste de um 

cenário trágico, mas sem maiores tropeços, podemos 

estar chegando próximos do fim do poço (a depender da 

evolução da doença). Assim, sob as hipóteses de nosso 

Cenário Probabilístico, a economia brasileira recuará 

pouco mais de 6% (aquém das projeções das grandes 

instituições), mas a taxa de desemprego média projetada 

para DEZ/20 ficará em 14,58%. Um desastre mesmo, 

apenas no trimestre terminado em maio frente ao mesmo 

período do ano passado, registrou-se uma redução de 7 

milhões de pessoas ocupadas. Contudo, importante 

destacar, ações do governo como o programa de redução 

temporária de salários e de suspensão de contratos que 

beneficiou milhares de trabalhadores. O amortecedor foi 

nas demissões, mas a geração de empregos será lenta e 

por conta disso poderemos ver a taxa de desemprego 

ainda crescente, sem contar a enorme parcela dos 

desalentados. A boa notícia, caso retomemos aos rumos 

pré-covid-19, é que a reação que se prevê (para a 

atividade econômica) iniciar já em meados do 3º TRI 2020, 

avance no 4º TRI deste ano e se consolide em 2021. Nessa 

hipótese, teríamos uma recuperação, embora tímida 

diante da queda de 2020, acima de nosso PIB potencial de 

longo prazo, alcançando quase 4%. Neste ritmo, 

estaríamos possivelmente de volta ao nosso PIB pré 

Covid-19 em dois anos 

e o emprego reagirá. 

O novo 

Coronavírus não tem 

efeito devastador 

somente nas vidas das 

pessoas, a disciplina 

fiscal com a 

austeridade 

implementada até a 

crise epidemiológica, 

foi abortada (para o 

bem) e o planejamento 

fiscal deste ano destruído. O déficit primário registrado até 

maio (R$ 131,4 bi) equivale ao projetado no início do ano 

para todo 2020 (R$ 132 bi), sendo que essa meta esperava 

ser superada e atingíssemos R$75bi. Hoje, nossas 

projeções são de no mínimo R$ 800 bi para 2020. Isso faz 

um primário de -11,9% do PIB projetado, com uma Dívida 

Bruta a caminho dos 100% do PIB. Tudo muito justificável 

e correto, mas as dúvidas principais são: (i) conseguiremos 

não perpetuar parte dessas despesas e (ii) terá a 

sociedade (e nossos governantes/legisladores) paciência 

e estômago para os desafios e exigências fiscais adiante? 

O receio é para conjunção de fatores, sobretudo o político, 

e enveredarmos para alternativas mais heterodoxas. O 

ano de 2020, neste tocante, precisa ser “isolado” e 

continuarmos o tratamento como vínhamos fazendo 

antes, caso contrário estaremos sujeitos a dificuldades em 
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nos financiar com eventual aumento dos prêmios 

solicitados por investidores para rolar nossa dívida. 

Atualmente temos enorme vantagem de taxas de juros 

muito baixas, mas essa realidade em ambiente de 

desconfiança (risco solvência do país) muda rapidamente. 

Com efeito, a Política Monetária tem sido bem 

entregue pelo BACEN com reduções compatíveis com o 

nível de inflação prevista para este ano e 2021 e, ainda, 

com a situação geral da economia. A recente redução da 

SELIC em 0,75% não deve se repetir, mas não se descarta 

uma nova e possivelmente última redução de 0,25%. Além 

dos efeitos da política monetária se revelarem no longo 

prazo, uma leitura recente mais otimista da atividade, 

como na produção 

industrial, consumo de 

energia e de óleo diesel 

(refletem mais produção 

de bens do que serviços), 

endossam o freio nas 

reduções da taxa básica 

da economia. Do lado dos 

serviços existe uma clara 

demanda reprimida que 

poderá ser retomada em 

breve. Resumidamente, 

SELIC nos patamares 

atuais está em campo 

estimulativo e frente ao balanço de riscos (inclusive o 

fiscal, que eleva o juro neutro!), adequada para o horizonte 

relevante para a política monetária. Na política cambial, as 

declarações do Diretor de Política Econômica do BACEN, 

Fábio Kanczuk, expressam bem a conduta, ao dizer que “a 

autoridade monetária tem prestado bastante atenção na 

volatilidade do câmbio nas últimas semanas”, e que 

“...estamos tentando identificar um pouco qual é a causa 

desse aumento de volatilidade, em que sentido ela é 

eficiente ou não”. Deve ser por aí que se interpreta a 

“disfuncionalidade” do mercado e se decide “agir”. O 

mesmo raciocínio deverá prevalecer nessa nova vertente 

de intervenção no mercado de títulos privados.  

Nas finanças, assistimos os mercados evoluírem 

em “descompasso” com a economia. Bancos Centrais de 

certa forma “dominam” os mercados (doméstico e 

internacional), impondo um viés fortíssimo com suas 

interferências. A liquidez existente é enorme, e não se tem 

no horizonte qualquer perspectiva de mudança. Para os 

mercados, essa intervenção (muito maior que o normal) 

enviesa comportamentos. Afora os mecanismos 

tradicionais levados ao limite (juros no Lower Bound?) e 

outros desenvolvidos/autorizados recentemente (atuar 

mercado títulos privados), para o caso brasileiro, não será 

surpresa, se mudarem os cenários para pior, de vermos 

estratégias de foward guidance e QE adotadas pela 

autoridade monetária do Brasil. Em outras palavras, o 

interesse em se “intrometer” nos mercados sempre foi 

grande e agora a “agenda” chancela esse ímpeto, cujos 

reflexos no médio e longo 

prazos podem ser a 

indução a más alocações 

de recursos e 

desequilíbrio das forças 

do livre mercado... 

hummm... de novo, 

“disfuncionalidades”! 

Entender essa dinâmica 

econômica e 

mercadológica é 

fundamental para os 

gestores de recursos. 

Ajuda muito. 

No mundo, o Covid-19 ainda é o flagelo dos países, 

muito embora alguns países da Europa reiniciam 

sustentavelmente a reabertura de suas economias, Na 

China, onde sempre duvidamos de suas informações, 

parece controlar o surto e avança em estímulos 

econômicos. Por lá, cresce também problema de 

envergadura importante e com potencial explosivo: Hong 

Kong. Nos EUA, que no início “ignorou” a pandemia (mas 

reavaliaram!), também reiniciam abertura e apresentam a 

força e flexibilidade de seu mercado. Contudo, amargam 

com os políticos oportunistas de plantão que incitam e 

tergiversam a população para com assuntos tão 

importantes como o movimento Black Lives Matter, 

minando princípios, desafiando a lei e a ordem e tentando 

“reescrever” sua história. Com apoio massivo da mídia, um 

vírus a mais para administração Trump resolver. 
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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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