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Inúmeros pilares da Administração Bolsonaro têm 

caído, um a um, nos últimos dois anos. Entretanto, 

denúncias recentes sobre corrupção têm atraído maior 

atenção diante da importância e, possivelmente, um dos 

sustentáculos remanescentes a ruir. Não deveria ser 

surpresa, notadamente após a guinada de nosso Messias 

rumo a uma proximidade maior com o Centrão – era uma 

questão de “espaço-tempo”, mas as deformidades 

apresentadas nas denúncias impressionam pelas 

magnitude e intensidade descritas. De toda sorte, tudo 

“precisa” ser devidamente comprovado com o “máximo” 

rigor e cuidado.  

Os fatos, contudo, apontam para um buraco negro 

de nossa política. Uma 

fotografia vista de diversos 

ângulos que não difere dos 

contornos observados no 

passado, sobretudo sem os 

problemas do paradoxo da 

informação que os físicos 

enfrentavam para 

compreensão de seu buraco 

negro, e que parece, não se 

repetirá para a CPI da Covid. A 

similaridade dos buracos, todavia, é enorme: sugam tudo 

ao seu redor. Ao se aproximar do buraco negro e cruzar 

sua fronteira, o governo pode não ter “cabelos” para se 

segurar no horizonte de eventos explicitados. A 

informação está chegando, misturada e caótica, mas não 

precisaremos de físicos e astrônomos para decifrá-las. 

A base de fundo, realmente, não poderia ser outra. 

Uma crise sanitária desse tamanho conduzida por um 

motoqueiro pilotando uma nave espacial, mirar a Lua e 

acertar outro astro não espanta. Escândalos eram e são 

ainda esperados, e talvez toda essa bagunça tenha 

sentido lógico, embora indecifráveis à primeira vista. O 

panorama de vacinação no Brasil é um desastre quanto 

ao timing das compras das vacinas, quantidades e preço, 

mas não necessariamente se o negacionismo for 

colocado na análise. São pontos de vista distintos, sem 

entrar no mérito das vítimas fatais do Covid-19, e que 

eternos oportunistas, muitos agora próximos ao governo, 

não hesitam em “faturar” – é a natureza desses “seres”.  

Em meio a toda essa crise, assiste a sociedade, 

atônita, aos devaneios e desorientações de toda sorte na 

condução do país. Instituições se digladiam, políticos não 

se entendem e minorias estridentes se polarizam. 

Variantes conjunturais e estruturais estão em curso, mas a 

demora na aparição de uma 3ª via “consolidadora” 

compromete sua competitividade dado que os polos já 

estão efetivamente em campanha para 2022. 

A guerra de narrativas não se limita mais à política e 

a crise sanitária. Alcança 

também outras searas, como o 

Ministério da Economia, antes 

essencialmente técnico, 

meticuloso e focado em seus 

propósitos. Com dois anos e 

sem muitas realizações de 

seus principais projetos da 

agenda econômica liberal, o 

ano de 2021 também se 

configura como o último ano 

para apresentar suas realizações. Desta forma, aparenta 

ter entrado no modo “vale tudo”. Não parece importar a 

qualidade, mas se fazer “alguma coisa” para ter o que 

mostrar no ano que vem. Assim, a toque de caixa veremos 

privatizações de qualquer jeito, reformas tributária e 

administrativa pelas metades e outros avanços como 

arremedos do esperado originalmente. Teria o Ministro se 

curvado e se submetido à política? Reeleição garantiria 

mais quatro anos e perseguir a agenda liberal 

abandonada? Ou será esse mesmo o caminho possível? 

Para qualquer das análises, o Brasil cansa. Ainda 

pior, nosso futuro não apresenta o novo, pelo contrário, a 

possível volta do que nos afundou. A mudança, contudo, 

dependerá de como conduziremos o andor com o destino 

do “santo” e sem a volta dos que já se foram. 

Devagar com o andor que o “santo” é de “Barros” 

Ditado popular devidamente ajustado à nossa situação política atual.  
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O mercado financeiro, que nos últimos meses tem 

andado à revelia da deterioração da situação sobretudo 

política do Brasil, sustenta-se em alguns fatores. A (i) 

altíssima liquidez internacional, proporcionada pelos 

governos e bancos centrais, (ii) os preços das commodities 

em alta (primeiro por conta da demanda chinesa, e agora 

com ampla vacinação, do crescimento dos demais países) 

e, (iii) com as baixas taxas de juros internacionais que, 

somado aos dois argumentos anteriores, fazem com que 

investidores se tornem menos avessos aos riscos e 

ousem mais. Contudo, convém não subjugar o risco 

político e, em certa medida, a tensão política que começa 

a se sobrepor aos fatores acima e impõe cautela nos 

mercados. O tensionamento vem, claro, das denúncias de 

corrupção na compra de 

vacinas, da queda da 

popularidade do Presidente 

e, como consequência da 

polarização existente, das 

chances de Lula nas 

eleições de 2022. O risco 

real de “desandar” de vez, 

pode estar sendo 

precificado pelo mercado. 

Assim, o Ibovespa 

andou de lado nesse mês, 

variando apenas 0,46% 

registrando a marca de 

126.802 pontos. Na ETTJ, continua o movimento dos juros 

do mês passado, com taxas maiores no curto prazo, e 

mais algum aumento para os vértices mais longos, com 

nítida distinção de precificação ao longo da curva. O 

DI1F22 terminou o mês em alta em relação a maio (5,09%), 

em 5,68%; e o DI1F25 fechou em 8,06%, pouco acima da 

marca do mês passado (7,90%). As oscilações registradas 

entre a cotação máxima e a mínima apresentaram 

variações maiores este mês, com DI1F22 saindo de 0,43 

ponto em maio para 0,735 ponto em junho. O vértice 

DI1F25 oscilou ainda mais, e em maior intensidade em 

junho, 0,75 ponto. As atenções do BACEN se voltam cada 

vez mais para este segmento, que acompanha 

cuidadosamente para devida leitura do mercado e 

eventual ajuste na política monetária. O risco Brasil, 

precificado pelo principal indicador, o CDS de 5 anos, 

apontou pequena redução de 6 pontos, finalizando o mês 

em 165,57 pontos. A cotação do Dólar, em mesma 

direção, desceu ao valor de R$ 5,0022 (Ptax venda), com 

variação de -4,40% – mais uma valorização do Real, pelo 

terceiro mês consecutivo, confirmando movimento de 

queda esperado.  

Se o mercado financeiro atenta-se à colocar suas 

barbas de molho, os dados para a economia, embora em 

bases frágeis e deprimidas, mostram algum alento. As 

projeções do PIB continuam a se elevar e os resultados, 

em especial da arrecadação, promoveu melhora na 

relação DB/PIB, agora em maio em 84,5%. Também o 

saldo líquido de emprego 

formal do CAGED foi 

positivo em maio, e acumula 

no ano 1,233 milhão, contra 

um fechamento líquido no 

mesmo período no ano 

passado da ordem de 1,144 

milhão. Este resultado 

“conflita” com os dados da 

PNAD, que indica uma taxa 

de desemprego de 14,7% 

com quase 15 milhões de 

desempregados. A reedição 

do BEm (Benefício 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) no 

final de abril, pode estar relacionado ao resultado do 

CAGED, mas conta ainda fortemente a mudança de 

metodologia aplicada no índice, que agora inclui 

trabalhadores temporários na base de dados, além da 

mudança no registro dos dados como atraso nas 

comunicações das demissões. A fotografia do mercado 

de trabalho pelos dois índices não está clara, e aponta 

que esta inconsistência entre criação de empregos e taxa 

de desemprego vai continuar, sob pena de que esta 

“imprecisão” possa ter impactos nas políticas públicas 

para este fim. De toda sorte, a contar com a “reforma 

tributária” proposta pelo governo, não restam dúvidas de 

sua orientação. A manutenção da neutralidade na 
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chamada “reforma” não parece existir, e o rumo, como 

explicam os gráficos acima, segue a opção da 

maximização da arrecadação, com as consequências 

esperadas.  

Na Política Monetária, as variações nos diversos 

índices de preço preocupam a inflação a impactar o 

consumidor. Crise hídrica com aumentos em tarifas, 

aumentos de gás e combustíveis são apenas alguns itens 

com impactos diretos e duradouros a dissipar em todos 

os outros preços. Assim, com uma velocidade 

impressionante, assistimos essa “contaminação” e seus 

reflexos no dia-a-dia. Nesta linha, estamos certos que o 

BACEN “independente” continuará com sua política de 

forte aumentos da Selic rumo ao “juro neutro” ou além, no 

horizonte que consideram 

relevante para a Política 

Monetária – único caminho 

para se reverter as 

expectativas inflacionárias. Na 

Política Cambial, o aumento 

esperado na taxa Selic, um 

fiscal “melhor” e o exterior sem 

grandes ajustes no momento, 

podem confirmar a trajetória de queda do Dólar frente ao 

Real, mas sem maiores apostas dada situação política e o 

perfil intervencionista do BACEN neste segmento. Do lado 

fiscal, o otimismo do governo não se ajusta às nossas 

expectativas e contas. Haverá sim uma melhora, mas os 

cuidados com a frágil economia, o risco ainda existente da 

crise sanitária, os auxílios emergenciais verdadeiramente 

necessários, o não avanço das reformas como esperado 

e, não menos importante, o risco do populismo com 

eleições à frente, são argumentos de sobra para nossa 

cautela nas projeções. 

Mundo afora, as recuperações das grandes 

economias dependem das vacinações em massa e, com a 

reabertura plena, seguem os ajustes necessários, dada a 

desorganização das estruturas produtivas e a transição 

para a normalidade nos diversos mercados. Na Europa, os 

sinais são promissores. Os PMIs de Alemanha, França, 

Espanha e Itália estão em níveis altos, corroborando o 

crescimento na produção de bens intermediários e de 

capital, sustentando possivelmente o crescimento do 

emprego. De fato, o PMI Industrial da Zona do Euro (ZE) 

subiu ao recorde de 63,4 em junho, superando 

estimativas. A taxa de desemprego na ZE caiu de 8,1% em 

abril para 7,9% em maio. A inflação por lá ainda não é um 

fantasma, mas o BoE já sinalizou que agirá com 

instrumentos de política monetária se detectar inflação 

persistente no Reino Unido. O BCE, por sua vez, não se 

preocupa como o balanço de riscos na ZE, que considera 

equilibrado, mas destaca como principal fonte de 

preocupações a nova variante Delta do Coronavírus.  

Na China, seu PMI Industrial caiu a 51,3 em junho, 

menor valor em três meses. Pode ser indicação de que o 

impulso da indústria está se 

dissipando, com 

arrefecimento das pressões 

nos preços e estabilização da 

demanda. O PBoC fez alerta 

para que os bancos expandam 

o crédito para setores que 

gerem empregos e defende o 

uso de política monetária que 

atinja a economia real e que haja o controle de custo de 

dívida. É a recuperação econômica que perde força por lá. 

Nos EUA, enquanto organismos internacionais já se 

posicionam que o FED deverá começar a elevar sua taxa 

de juros no final de 2022, nós nos afastamos dessa 

premissa e, por razões óbvias de aquecimento da 

economia, mercado de trabalho apertado e o rumo 

“imprevisível” da inflação, as sinalizações e aumento 

efetivo de juros devem ocorrer no final deste ano. 

Dirigentes do FED também se posicionam para início do 

tapering este ano. A alta de salários apontada no Payroll 

endossa essa perspectiva. Nossa posição divergente do 

mercado se baseia, inclusive, no menor risco sanitário 

com a população amplamente vacinada.  

A liquidez mundial ajuda, e muitos entendem que 

Governos e Bancos Centrais estão certos e servem de 

amortecedores nas crises. OK. A fatura virá... resolve-se 

adiante... mas, de modo geral, as notícias são boas! 
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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.

 



 


