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“Infelizmente o poder inebria, corrompe e destrói!”
Gen. Otávio Santana do Rêgo Barros – ex-Porta-Voz Presidência Gov. Bolsonaro
A direção racional do governo precisa estar baseada

primeiro e mais gritante de todos trata-se da saída de

em seus compromissos de campanha. Nada mais lógico e

Ministros e Colaboradores importantíssimos (por motivos

honesto, sobretudo para com aqueles que votaram

de descontentamento ou “pessoais”). Os sintomas são

acreditando nas promessas contidas no Plano de Governo

evidentes,

e declarações públicas de seus projetos. Desvios e ajustes

desalinhamento e frustrações às promessas e expectativas

menores

desenvolvidas.

de

rota

comprometam
essência

são

aceitáveis,

desde

que

não

a

de

seus

propósitos.

Os

fundamentos

que

e

os

motivos

Não

é

de

difícil

vários,

um

discernir

flagrante
causas

e

consequências,

e

muito

a

menos

resultante galopante
traduzida

nas

devem prevalecer são

desistências

de

a confiança, o respeito,

inúmeras

a responsabilidade e,

chave do processo.

peças-

sobretudo,

a

autoridade

investida,

eleitores de Bolsonaro

sob pena de perda da

e brasileiros de bem

“legitimidade”

que

como

líder eleito.

Para

os

querem

crescimento

Obviamente, o
desenvolvimento

e

efetiva

e

o

desenvolvimento

do

país, não valem as
justificativas de que o

implementação
das

o

Executivo

promessas,

“depende”

em regra, não são
definidos

de

outros poderes e

por

interesses

e

diversos. A falta

sequenciamento,

de liderança e/ou

mas têm como

a incapacidade de

premissas

navegar

prazos

sua

conclusão até o

neste

ambiente parece

fim do mandato. Contudo, acompanhamento e cobranças

sobressair, mas a dificuldade era conhecida desde o início

devem ser levados a cabo durante todo o governo, para

– e com essa situação foi eleito. Brasileiros de vários

que se avalie sua coerência, compromisso e eventual

matizes desejam o compromisso inarredável da lisura de

extensão do prazo (reeleição) para finalização das

suas atitudes em direção ao prometido, sem afastamento

promessas. Essa sintonia requer transparência e isenção, de

de propósitos e/ou criação de vácuos decisórios que

modo a que contaminações populistas e oportunistas não

procrastinem deliberações e avanços fundamentais, ainda

obscureçam o panorama e ceguem os verdadeiros

que com prejuízo a seu capital eleitoral.

interessados.

É certo que o poder inebria, corrompe e destrói, mas

Nesta linha de análise não viesada e com o benefício

isso já sabemos e vivemos recentemente. A esperança é

da dúvida para o Governo, dado o prazo remanescente e

não reviver o passado, e para tanto é fundamental a

alterações de estratégias, alguns pontos jogam contra. O

correção dos rumos... se é que ainda há tempo.
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O mercado financeiro nesse mês de outubro

enfrentamento passa, sobretudo, por superação de

continuou refletindo o mau humor de investidores e

entraves políticos, sejam estes por habilidade no trato com

avançou em seu movimento de deterioração, alcançando

os poderes ou mesmo por abandono de uma agenda

patamares tecnicamente importantes e decisivos rumo a

populista.

novas e maiores correções. Assim, o Ibovespa recuou 0,69%

Não há dúvidas que a recuperação da economia é a

este mês, registrando uma queda anual de 18,76%. Na

chave para destravar boa parte de nossos imbróglios, a

estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ), os movimentos

começar pela geração de empregos e renda. Se a

dos juros pouco arrefecem e seguem precificando a piora

pandemia parece que nos dará um “refresco” (com ou sem

das contas públicas, com prêmios cada vez maiores para os

uma vacina), segue a oportunidade controlarmos essa

vértices mais longos. O DI1F21 terminou o mês ainda

dinâmica e promovermos os ajustes e sinalizações para

pressionado em 1,96% (contra 1,98 de setembro) e o DI1F25

esta retomada, inclusive com definições de orçamentos e

fechou em 6,74%, com acréscimo adicional de 0,32 ponto

auxílios aos mais necessitados nesta transição. Tudo isso

em relação ao mês passado. A inclinação também é

precisa ser devidamente explicitado e computado para que

acompanhada de uma oscilação significativa para os juros

se possam avaliar os impactos de curto e médio prazos,

mais longos: 0,164 e

bem como a trajetória de

0,58

nossa situação.

pontos

DI1F21

para

e

o

DI1F25,

respectivamente.

Nossas projeções,

O

como

risco Brasil, medido pelo
CDS

de

5

218

pontos,

se as do mercado e dos
principais players. Parece

uma

bastante

variação da ordem de
12%.
este

(Ptax venda), encerrou o mês valendo R$ 5,77 – uma
desvalorização adicional do Real, pelo quarto mês
consecutivo, de aproximadamente 2,3%. Permanece o Real
entre as moedas de pior desempenho no mundo.
Embora a curva de novos casos de Covid-19 e

não

dos prognósticos para

a

cotação final do Dólar

claro

somente a convergência

Desconsiderando
movimento,

o

quadro ao lado, alinham-

anos,

contrariamente, recuou
a

demonstra

atividade

econômica

deste ano e de 2021, como também às contas públicas de
ambos os anos. Embora os números sejam alarmantes
(resultado primário) e decepcionantes (PIB), ao menos a
variabilidade das projeções diminuiu, o que pode significar
uma maior probabilidade dessas estimativas. Se essa
menor dispersão das projeções for verdade e, portanto, os

mortes decorrentes do vírus tenha um perfil de redução

números

diferente e mais lento em relação ao que se observa na

heterogeneidade

Europa, por aqui, diferente de lá, não parece haver, no

econômicos, em especial o setor de serviços com maior

momento, qualquer indício de uma eventual nova onda de

ociosidade frente aos demais, espera-se um gradualismo

contaminações. Este fato tem permitido e fomentado não

maior da retomada econômica.

somente maior confiança da população, mas também de
aberturas graduais de várias atividades em todos os
estados do Brasil. Com isso, indicadores antecedentes de
fato apontam para uma retomada da economia, embora
essa recuperação esteja longe de ser homogênea entre os
setores. Trata-se de uma boa notícia, mas a continuidade
do movimento enfrenta inúmeros obstáculos à frente, cujo

corretos,

o

dos

desafio
impactos

está

dado.

sobre

os

Com

a

setores

A Política Monetária continua com propósito de
espaço para um desempenho melhor para a economia,
embora em sua última reunião o COPOM tenha alertado, de
forma mais evidente, dos impactos do fiscal em sua política.
Está claro para nós e para o BACEN, que a inflação em alta
recente reflete uma pressão momentânea e passageira,
sem maiores preocupações no curto prazo. Contudo, o
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respeito ao Teto dos Gastos, o avanço nas reformas e a

governo precisa urgentemente vir a público com discurso

evolução positiva no trato das contas públicas ditarão os

e plano de ação claros para controle da trajetória de nossas

rumos da manutenção de Selic em mínimas históricas, do

contas públicas. A demora e/ou fracasso em seguir essa

forward guidance, e de suas expectativas em relação ao

linha

horizonte

existe

importantes, em especial para com seus títulos, que devem

imprevisibilidade no balanço geral de riscos, convém

ser rolados. Neste caso específico, com direito a reflexos e

mesmo o BACEN conduzir com prudência e medir bem

contaminações em outros segmentos de investimentos,

suas palavras, para que o uso de sua principal ferramenta,

espera-se uma rolagem da dívida de R$ 650 bi no primeiro

a comunicação, seja utilizada com máxima potência. Na

TRI/21. Não parece razoável admitir-se maiores reduções

política cambial, o BACEN registra fluxo negativo até

de duration da dívida, como já tivemos no passado, isso

outubro de USD 20 bi, resultado ligado diretamente ao

porque antes (1980) a Dívida Bruta/PIB era de 35%, mas

envio de dólares ao exterior por investidores, como forma a

agora estamos perto dos 100% - isso faz enorme diferença

se buscar maior segurança – este, um movimento “natural”

nas percepções de risco e determinação de prêmios. Para

relevante

de

suas

políticas.

Se

promoverá

necessariamente

reprecificações

e verificado em várias

o bem ou para o mal,

partes

investidores devem ficar

do

mundo.

Entretanto, a autoridade

atentos

monetária

oportunidade nos Títulos

registrou,

a

essa

ainda, por conta de suas

Públicos

operações,

outros correlacionados,

outro

Federais

e

resultado negativo (na

ainda

sequência

rebalanceamento

de

setembro) com perdas

carteiras

ser

de USD 7 bi com swap

realizados

cambial. No acumulado

propósitos distintos de

de 2020 o prejuízo com

prazos e riscos.

do

de

swaps soma USD 74 bi...

que

No

possam

com

mundo,

a

é um custo alto para se

segunda onda do Covid-

fornecer

19 na Europa é uma

hedge

e

colchão de liquidez para o mercado. O novo marco cambial

realidade. Vários “lockdowns”, embora menos restritivos e

precisa

abrangentes já foram anunciados por diversos países para

evoluir

e,

a

partir

dele,

avançarmos

na

conversibilidade do Real no mercado internacional.

iniciar em novembro. Não há dúvidas que tais medidas

Nas finanças, os mercados finalmente se atentam

terão impactos diversos nas economias europeias, mas

para nosso problema fiscal de forma madura. O déficit

também em outros países com quem se mantém relações

primário projetado de quase R$ 900 bi e uma Dívida

comerciais. O BCE certamente agirá com maiores estímulos

Bruta/PIB próxima a 100% neste ano, nos coloca em ponto

e QE, na linha adotada pelo FED. A China permanece,

de partida muito ruim em 2021. Relativamente a outros

dentre as principais economias, como a única a ostentar

países, começaremos de uma base bastante diferente,

crescimento positivo este ano. Sua manutenção e

primeiro porque já estávamos em situação difícil antes da

intensidade, contudo, dependerá de seus parceiros

pandemia, e segundo porque optamos (ainda que

comerciais e do mundo como um todo. Nos EUA todas as

devidamente)

e

atenções se voltam para o resultado da apertada eleição

duradouros. O aperto das condições financeiras decorrente

presidencial. Nossos prognósticos foram pro-Trump, mas

da incerteza fiscal é definitivamente hoje o maior destaque

os dados indicam que não, é possível que a decisão final

e ponto de estresse a ser devidamente endereçado. O

seja no “tapetão”. A se conferir.

por

expansão

de

gastos

maiores
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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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