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Contra fatos realmente não existem argumentos e, 

nesta linha, a falta de comprometimento e coordenação 

na resposta ampla e irrestrita à epidemia faz, sobretudo 

pela administração federal, uma falácia do início ao fim. O 

atual inquilino do Palácio do Planalto, com suas reiteradas 

declarações negacionistas não encontra no limite da 

decência um obstáculo, muito pelo contrário, embarca 

em uma circularidade de causas e consequências que 

confunde, obscurece e dificulta o trabalho de seus 

assessores. O paradoxo da liberdade de Bolsonaro 

confronta a ciência, achincalha qualquer planejamento e 

implementa uma política de 

arrasa-quarteirão que não 

interrompe a crescente contagem 

de mortos pela COVID-19. Ainda 

assim, não se muda de opinião. 

Essa “doutrina”, 

fundamentalmente subversiva, 

aliada ao cacoete do principal 

mandatário do país, que promove 

e fomenta aglomerações, com 

respostas igualmente desprezíveis 

de seus opositores, encontra neste 

momento o possível 

enfrentamento de uma terceira 

onda. Os protestos nas ruas dos 

aloprados de esquerda e de direita, transcendem o limite 

do aceitável. A ciência está aí, as mais de 460 mil mortes 

não parecem nos causar indignação, e o bom silogismo 

não parece irá nos salvar. 

Não bastassem as crises sanitária, política e 

econômica, junta-se à tempestade perfeita a inescapável 

crise hídrica. Mais uma vez a falta de planejamento no 

setor dará lugar ao vilão que não se poderá impor 

consequências: o clima. De um jeito ou de outro, a 

recuperação da atividade econômica que tanto se espera, 

encontrará mais esta crise com efeitos negativos na 

incipiente retomada. As consequências dessa crise são 

enormes e previsíveis. Assim, para contornar seus efeitos, 

o Governo emitiu pela primeira vez, em 111 anos de 

funcionamento de serviços meteorológicos do país, um 

alerta de emergência hídrica. Não por menos, o impacto 

afetará estados como MG, GO, MS, SP e PR, todos na 

bacia do Rio Paraná, polo de produção agropecuária e de 

hidrelétricas. O risco da crise hídrica pode não se restringir 

apenas no aumento dos preços da energia elétrica, com 

tarifas mais altas e consequências diretas na inflação, mas 

também, no limite, a depender do rigor da seca, racionar a 

oferta de energia, agindo como um componente adicional 

de incertezas no processo de recuperação econômica. 

Por outro lado, mostra-se 

a resiliência da economia 

brasileira. Alguns pontos são 

importantes e merecem 

destaques, embora o ceticismo e 

o pragmatismo dos fatos não 

nos permitam alegria maior, e 

nos mantenham cautelosos. O 

resultado fiscal de maio e a 

atividade econômica do 1º TRI 21 

surpreenderam positivamente. 

Outros indicadores também 

apresentaram algum alívio, mas 

o animador mesmo, por sua 

característica de “antecedente”, 

foi o indicador de confiança. Obviamente, tanto do lado 

das crises (em maior impacto e já presentes), como das 

boas notícias, todas necessitam de confirmação (a se 

verificar nos próximos meses). 

A verdade nua e crua é que se tivéssemos uma 

liderança decente, agregadora, descompromissada com 

erros e humildade de caráter a corrigir os rumos do país, 

nossa recuperação seria plena e muito mais rápida. Na 

falta desse ingrediente essencial, vamos aos trancos e 

barrancos, dependentes de nossa própria sorte. Neste 

contexto, ficamos também ao sabor das externalidades, 

que de agora adiante serão mais negativas. O ignorante 

não muda nunca, mesmo! 

“O sábio pode mudar de opinião. O ignorante, nunca.” 

Immanuel Kant – Filósofo prussiano  
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O mercado financeiro, de forma quase que 

generalizada, contrapondo-se às análises de economistas 

(menos) e cientistas políticos (mais) que sinalizam a forte 

deterioração do ambiente econômico e político no Brasil, 

avança à revelia desses profissionais. A pandemia e a 

política, associadas às demais crises mencionadas, não 

fazem frente, ainda que com possível prejuízo dos poucos 

e recentes dados, ao desejo incontido de novas 

expectativas e, com estas renovadas esperanças, 

culminaram, neste mês, em otimismo festivo de boa parte 

dos investidores. A cautela acabou? Os problemas foram 

resolvidos? Absolutamente não, mas no mercado é 

bastante comum reações exageradas, para cima ou para 

baixo, cuja oscilação tende a minorar e corrigir rotas e 

intensidades na sequência. 

Assim, o Ibovespa mais 

uma vez avançou 

positivamente nesse mês, 

variando 6,16% e alcançando 

a marca histórica dos 126.216 

pontos. Na ETTJ, repete o 

movimento dos juros do mês 

passado, com taxas maiores 

no curto prazo, e ligeiro aumento para os vértices mais 

longos, com clara distinção do que se precifica ao longo 

da curva – inflação e fiscal, respectivamente. O DI1F22 

terminou o mês em alta em relação a abril (4,67%), em 

5,09%; e o DI1F25 fechou em 7,90%, praticamente em linha 

com mês passado (7,80%). As oscilações registradas entre 

a cotação máxima e a mínima apresentaram variações 

importantes, corroborando essa avaliação, com DI1F22 

saindo de 0,24 ponto em abril para 0,43 ponto em maio. O 

vértice DI1F25 oscilou ainda mais, porém em menor 

intensidade em maio, 0,61 ponto. As preocupações do 

BACEN neste segmento continuam, mas reforçam sua 

tese para política monetária frente à leitura do mercado. 

Ajuda nessa análise o comportamento do risco Brasil, cujo 

principal indicador, o CDS de 5 anos, recuou 20 pontos, 

finalizando o mês em 172 pontos. A cotação do Dólar, em 

mesma direção, arrefeceu de sua máxima no mês de R$ 

5,467, terminou maio com variação de -3,17% em R$ 5,232 

(Ptax venda) – uma valorização do Real pelo segundo mês 

consecutivo, movimento há tempo esperado.  

O contraste do ambiente e expectativas desse mês 

no mercado financeiro foi gritante, saímos da água para o 

vinho. Até mesmo a frustração das “não reformas” toma 

jeito de “alguma” reforma, ofuscando o desarranjo geral 

pandêmico-econômico, e a agenda liberal abandonada 

do governo. Alguns indicadores apoiam essa guinada, 

como as projeções da Balança Comercial (exportações e 

commodities em alta), os Indicadores de Confiança e, 

sobretudo, o resultado surpreendente para o PIB do 1º TRI 

21. Como em um passo de mágica, deflagrou-se uma 

série de novas projeções, em especial para a atividade 

econômica, que alcançam até 6% de crescimento do 

Brasil para este ano. 

Obviamente, todas essas 

boas notícias têm efeitos 

positivos, e endossam um 

crescimento maior. Contudo, 

os players de mercado que 

assim sinalizam embutem 

premissas muito fortes e em 

nossa opinião insustentáveis 

no médio e longo prazos. A primeira delas é o forte 

carrego estatístico, acompanhado de uma velocidade de 

fechamento do hiato do produto enorme. Pelo lado da 

oferta, o ritmo do crescimento da economia é 

absolutamente não uniforme (agro se destaca) – 

recuperação em setores específicos – e, pelo lado da 

demanda, o consumo das famílias negativo decorre do 

elevado desemprego (em especial os informais sem 

auxílio). Além disso, desconsideram o que os 

epidemiologistas já dão como certo: a terceira onda do 

COVID-19 e suas consequências já conhecidas e seus 

efeitos na economia. Também nos parece minorar os 

efeitos das demais crises, em especial esta última – a 

hídrica. Dos efeitos externos, poucos admitem uma 

normalização dos juros nos EUA e demais auxílios de 

governos mundo afora. O controle e retomada das 

economias desenvolvidas determinará o fim da festa da 

liquidez ou, ao menos, interrupção da crescente liquidez e 
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os vários mecanismos implementados de auxílio às 

economias. Desta forma, ao ajustarmos nossos modelos 

não vislumbramos tamanho avanço da economia do 

Brasil. Na verdade, temos um delay na retomada e uma 

variação importante na intensidade desse crescimento. 

Razão pela qual cresceremos em torno dos 3,5% este ano 

e pouco mais de 2% em 2022.  

Na Política Monetária, a variação de 4,1% do IGP-M 

corrobora as preocupações com a inflação, sobretudo 

pelo nível de indexação ainda existente em nossa 

economia. Assim, permanecemos confiantes que o 

BACEN continuará com sua política de aumentos da Selic 

rumo ao “juro neutro” no horizonte que consideram 

relevante para a Política Monetária. O realinhamento das 

expectativas inflacionárias precisa acontecer, eliminar 

ruídos e mostrar absoluta firmeza de atuação. Na Política 

Cambial, o avanço na taxa Selic pode propiciar uma 

apreciação do Real, se o fiscal e 

o exterior não atrapalharem, 

mas não convém apostar muito, 

dadas as demais variáveis que 

impactam o câmbio e o vício 

incontrolável do BACEN nas 

intervenções no mercado. Do 

lado fiscal, o resultado primário 

de abril de R$ 24,3 bi foi uma surpresa fantástica – melhor 

resultado de abril da série. A distribuição desse resultado 

foi a contribuição de R$ 16,3 do Governo Central, R$ 7 bi 

dos estados e municípios e as empresas estatais com R$ 1 

bi. Uma melhora, sem dúvida, da tendência verificada. A 

Dívida Bruta/PIB (DB/PIB) também apresentou melhora, 

saindo de 88,9% em março para 86,7% em abril. Mas, qual 

o motivo? Temos uma reversão de tendência e podemos 

esperar novos sucessivos e crescentes superávits? Não 

será bem assim. O aumento da arrecadação teve algum 

papel, mas fundamentalmente os resultados dos estados 

e municípios foram “atípicos”. Royalties de commodities e 

recursos de privatizações foram possivelmente 

importantes. Na DB/PIB observou-se redução dado o 

resgate de títulos por parte do TN e o crescimento do PIB 

nominal. Assim, a realidade mostra que ainda não temos 

como esperar grandes alterações nas projeções e 

indicadores de solvência, mas a torcida é grande para que 

possamos evoluir com as reformas e a tão esperada 

reorganização do Estado. Temos certeza que as agências 

classificadoras de risco país também pensam assim, e por 

essa razão não devemos esperar qualquer alteração de 

nosso rating agora. 

Mundo afora, com as grandes economias em plena 

recuperação, remapeamos o crescimento mundial para 

5,52% e 4%, para 2021 e 2022, respectivamente. A 

quantidade de estímulos tem sido enorme nessas 

economias, embora já se identifiquem necessidade de 

recuos, como a retração sinalizada recentemente pelo 

PBoC. Isto porque este “excesso” de auxílio tem impactos 

que podem desorganizar econômico e socialmente esses 

países. Assim, de modo geral, a grande preocupação hoje 

é no possível “superaquecimento” das economias 

(notadamente EUA), e 

consequentemente, seus 

reflexos no resto do mundo. Na 

Europa, o BCE deverá rever seu 

timing (2022/23) de reverter sua 

política expansionista, e 

começar a reduzir suas 

compras de ativos. A razão é 

que as recuperações das economias do bloco não 

parecem homogêneas, haja vista o índice de inflação da 

Alemanha que avançou em ritmo bem acima das 

projeções. A elevação do compulsório na China também é 

uma ação inconteste desses efeitos. O PBoC elevou os 

compulsórios de depósitos de moeda estrangeira de 5% 

para 7%, em clara preocupação com a valorização do 

Yuan e seus impactos nas exportações do país. O alvo é a 

redução da liquidez cambial do sistema bancário 

doméstico. Nos EUA, afora os desmontes contínuos pela 

atual administração do legado de Trump, na economia o 

VP do FED Randal Quarles resume afirmando: “continuo a 

avaliar que o avanço recente da inflação é algo esperado e 

não exige um aperto na política monetária”. Para 

interessados, a leitura “The Ghost of Arthur Burns” (O 

Fantasma de Arthur Burns) é mandatória! 

https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-sanguine-inflation-view-recalls-arthur-burns-by-stephen-s-roach-2021-05
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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. 

©2021 Redwood Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados. 
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