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Um brado mais apropriado hoje é: Paz e Harmonia! 

Frase apropriada, mas certamente inocente e inútil, 

frente à ruptura das Instituições, a baderna generalizada e as 

ações premeditadas com esse propósito. Sim, não há que se 

falar de provável ruptura das Instituições, pois isso já ocorreu. 

O que estamos colhendo atualmente, e cada vez mais, são as 

consequências desse fato. O tumultuador-mor da nação não 

para, e às inconsequências de seus atos se somam as de 

outros poderes, em moto-contínuo que ameaçam a 

democracia e investem mutuamente em conflitos 

institucionais. 

 A dinâmica política é perversa e, antecipando 2022, 

acirra comportamentos explosivos. 

Chegamos a uma situação em que 

todos são culpados e todos têm 

razão. Em uma sequência 

incremental de pequenos ataques, 

arroubos e avanços, advindos de 

todos os poderes, gerou um 

somatório enorme de “desvios”, e a 

ruptura aconteceu. Era isso que o 

culpado original queria, e 

conseguiu. Agora, torna-se quase 

que impossível uma solução 

pacífica e justa. A confusão é tão 

grande que não se consegue 

reconstruir a sequência de “ofensas” e se estabelecer 

responsabilidades. E será mesmo que precisa? Alguém quer?  

A avaliação política continua ditando o tom nos 

mercados e na percepção de Brasil. Se o governo mantém 

uma cobertura “teflon”, onde nenhum demérito gruda para 

uma parcela cada vez menor da população, os mercados 

precificam nossa situação, e a chave para esse entendimento 

chama-se “desconfiança”. Como temos apontado, alguns 

indicadores apresentam melhoras, ainda que de forma 

passiva, mas com inflação e juros em alta, desemprego em 

níveis elevados, a população sente os efeitos efêmeros da 

atividade econômica. Aumentos de insumos básicos para a 

população, como de alimentos, botijão de gás, gasolina e luz, 

são fardos desproporcionalmente pesados para os mais 

humildes. Não passam desapercebidos, e já refletem na 

popularidade do Presidente. 

As medidas de combate à inflação, por exemplo, não 

são nada populares, e colocam um freio forte no crescimento 

econômico do ano que vem, pelo aumento dos juros básicos. 

Essa situação é ainda mais prejudicial à popularidade do 

Presidente, que em reta de campanha e associado ao 

Centrão, que não esboça a menor preocupação com 

aumento dos gastos, “explodirão” o Teto dos Gastos, e com 

ele a reponsabilidade fiscal. Acabar com nossa única âncora 

significa a circularidade do “mal” de sempre: pressão no 

câmbio, mais inflação, menos 

crescimento e mais do BACEN a 

ajustar a política monetária. Tudo 

isso para a reeleição? Não 

importa, a conta ficará para o 

próximo governo, seja ele qual for. 

Nós pagaremos... caro! 

Não precisava ser assim, 

mas o Min. da Economia, com sua 

“ineloquência” contumaz, não 

ajuda quem entende menos ainda 

da turbulência que nos assola – o 

Presidente -, que segue em seus 

brados. Sem integridade e 

honestidade intelectuais, competências não se estabelecem. 

O descaso com assuntos importantes em meio a declarações 

ainda mais arrogantes, quando não ignorantes, tem reflexos 

imediatos na confiança e nos preços dos ativos. A curva de 

juros do Brasil explodiu, em momento que algumas 

conquistas econômicas aparecem! Pode? Claro! O 

descuidado na comunicação aliado ao despreparo político e 

a rendição ao projeto de reeleição, fomenta atrasos e a 

suavização das reformas. E o Centrão, “aliado” de Bolsonaro, 

adora. Embarca com tudo e fará de tudo, não pela reeleição 

do Presidente, mas por sua própria conveniência... e ele 

acredita! 

Vai vendo, Brasil!!! 

 “Independência ou Morte!” 

Grito de D. Pedro às margens do Rio Ipiranga – Príncipe regente do Brasil.  
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O mercado financeiro, notadamente nos expoentes da 

“Faria Lima”, parece ter jogado a toalha, precificando a 

inflação galopante, o risco fiscal que surge e o risco político 

que finalmente contamina os ânimos e a confiança. O quanto 

que de cada um está refletido nos preços, e a intensidade 

ainda por vir não é tarefa fácil de se medir. Contudo, se a 

“matematização” dessa expectativa expõe limites em sua 

acurácia, sobretudo pelas variáveis não mensuráveis 

quantitativamente, não se exige muito para mapear a 

potencial longevidade dessa situação. As tensões políticas 

tendem ao acirramento, e com ela a contaminação 

econômico-financeira do país e seus reflexos. 

Desta forma, o Ibovespa recuou nesse mês, mais uma 

vez, variando -2,48% registrando a marca de 118.781 pontos. 

Na ETTJ, ampliou-se fortemente o 

movimento dos juros do mês 

passado, com taxas maiores em 

todo o curso da estrutura, em 

majoração importante em 

quaisquer dos vértices. A 

sinalização de “todos” os riscos 

está presente, daqueles que se 

manifestam nos curtos e longos 

prazos. O DI1F22 terminou o mês 

em alta em relação a julho (6,31%), 

em 6,735%; e o DI1F25 fechou em 

9,53%, quase 10% acima da marca do mês passado (8,70%). As 

oscilações registradas entre a cotação máxima e a mínima 

apresentaram variações importantes este mês, com 

destaque para o DI1F25 com 1,57 p.p., e o vértice mais curto 

DI1F22 com 0,575 p.p.. Essas mesmas oscilações foram para 

ambos vértices, em julho, de 0,68 p.p.. O tema é recorrente e 

o BACEN está ciente e comprometido para, da forma que lhe 

compete, melhor endereçar o assunto, mas conta com “fogo 

amigo” com declarações e manifestações desnecessárias e 

prejudiciais. 

O risco Brasil, precificado pelo principal indicador, o 

CDS de 5 anos, em linha com seu comportamento recente, 

manteve-se no seu patamar de 176 pontos do mês passado 

– sinalizando uma possível defasagem de percepção de 

risco-país. O Dólar, por sua vez, subiu pouco, terminando o 

mês em R$ 5,1433 (Ptax venda), com variação de +0,42% – 

uma pequena desvalorização do Real, pelo segundo mês. O 

mercado financeiro, assim portanto, claramente aponta 

direção e nossas análises ratificam a trajetória volátil.  

Na economia alguns indicadores precisam ser 

comemorados, mas não fazem festa no mercado. Nosso 

Balanço de Pagamentos não está ruim. A Balança Comercial 

apresenta belos superávits e as Transações Correntes em 

níveis “confortáveis”. Também a relação DB/PIB permanece 

em patamar melhor que o imaginado, e a própria taxa de 

desemprego recuou quase 0,5 p.p.. Não é pouco diante das 

crises que estamos passando, mas não temos a menor 

habilidade de “capitalizar” nossas “conquistas”. Muito pelo 

contrário, relegadas, o foco torna-se outro, e o compromisso 

verdadeiro se revela. Abre-se 

espaço, assim, para que um 

desempenho pífio da economia, 

embora já esperado, ganhe peso 

extra. Em verdade, o desempenho 

da atividade econômica está 

rigorosamente dentro do que 

imaginávamos, porém aquém das 

expectativas do mercado – em 

especial se projetado para o fim 

deste ano. Não significa que está 

bom, longe disso, e a “estagflação” 

(economia parada + inflação) que se fala (de hoje) pode ser 

um sério problema em 2022. O gerenciamento é horrível, e a 

cada momento “cria-se” um desastre por descuido e/ou 

despreparo: mês passado foi a “solução calote” dos 

precatórios e agora um orçamento fictício! 

Na Política Monetária, a inflação cobra do BACEN 

posição determinante e inflexível: juros para cima! Por quê? 

Pelo fato de que será mais alta e persistente. A inflação 

inercial já está cada vez mais presente e crescente, assim 

como a inflação “adaptativa” e “extrapolativa”, em breve, com 

índice de difusão aproximando-se de 80%, alterarão as 

expectativas dos agentes econômicos. Essas alterações 

mudam os parâmetros dos modelos econômicos e torna-se 

difícil modelar a formação das expectativas e assim 

coordenar para ancorar essas expectativas. Ademais, 



  

3 

CARTA MENSAL  

AGOSTO 2021 

aumentos recentes como da energia elétrica têm potencial 

para desencadear vários outros ajustes de preços. A alta de 

preços já não é mais pontual e transitória, chegamos a 8,99% 

acumulado em 12 meses em julho. Na Política Cambial, o 

rumo da taxa Selic para cima, alguns indicadores econômicos 

favoráveis mencionados antes, deveriam mostrar um câmbio 

mais apreciado; mas não. Tem um prêmio de risco dada a 

desconfiança e incerteza política e fiscal – sim, o risco de se 

descumprir o Teto aqui também se faz presente. Além disso, 

O BACEN não ajuda. A autarquia sempre diz que não procura 

“nível” para o câmbio, mas o controle da volatilidade quando 

se verifica “disfunção” no mercado. Nada mais inverossímil, e 

não consegue nenhum dos objetivos. Suas ações com 

relação as operações de swap 

cambial, “sempre com a finalidade 

de se oferecer hedge ao mercado”, 

registrou nova perda de R$ 13,2bi 

este mês, após o prejuízo de R$ 8,9bi 

em julho.   

Do lado fiscal, o déficit 

primário do setor público veio melhor 

que o esperado, mas ainda longe de 

uma sinalização perene de nova 

trajetória descendente rumo a 

superávits. Na verdade, tanto o 

estoque quanto o fluxo não nos 

colocam em uma dinâmica 

favorável, e os fantasmas a fragilizar 

essa condição aparecem a toda hora, 

sejam por reformas aquém do esperado, sejam por medidas 

populistas perpetradas pelo Executivo e o Legislativo. Mas 

nem mesmo essa realidade afetou ou impactou o PLOA 

recém apresentado – uma verdadeira peça de ficção. Muitas 

indefinições, ainda. Entretanto, a sinalização de um déficit 

primário de aproximadamente R$ 46 bi para 2022, está 

baseado no crescimento da economia em 2,51% e forte 

geração de receitas. Infelizmente, essa projeção está 

bastante defasada, em especial com a Selic a ser ajustada 

para controlar a inflação em disparada – a transmissão da 

política monetária, como sempre alertamos, leva algum 

tempo e os juros mais altos afetarão e muito o desempenho 

da economia em 2022. Com esse cenário de crises e 

comportamento das variáveis macro, nossas simulações 

apontam para um PIB em 2022 inferior a 2%. 

Mundo afora, as atenções se voltaram para a retirada 

das tropas americanas do Afeganistão, não somente pela 

importância geopolítica, mas também porque o assunto 

fomenta rumores das reais capacidades do Presidente Biden 

na condução de seu país. A saída, após 20 anos e mais de 

USD 2 tri, alinha boa parte da população, mas a forma como 

se efetivou demonstrou uma inépcia muito grande. Essa 

“inaptidão” se junta a outros temas muito caros aos 

americanos, como a questão das fronteiras (imigrantes 

irregulares), aumento de impostos, controles e a reviravolta 

nas políticas sociais. Seu índice de 

reprovação saltou quase 10% de 

abril para agosto/21, mas embora 

longe de um desfecho mais radical 

ou renúncia (já pedem), sua vice não 

“encanta” o resto do mundo.  

Na China, os dados da PMI 

Industrial menor reforçam que a 

demanda por commodities está 

arrefecendo e, com isso, também a 

atividade econômica. Assim, o 

Conselho de Estado chinês decidiu 

intensificar o apoio financeiro a 

pequenas e médias empresas, uma 

vez que estas respondem por mais 

de 90% da geração de empregos e 60% do PIB. Para a 

recuperação do equilíbrio dessas empresas, o auxílio desta 

vez será de quase USD 50 bi, em cotas de repasse de crédito.  

Na Europa, o BCE deve finalizar em breve seu 

Programa de Compras Emergenciais da Pandemia, à medida 

que a economia sai da crise e se verifica a volta da inflação. 

Nessa linha, o avanço do PPI na Zona do Euro é inconteste: 

12,1% em julho/21 ante julho/20. Por outro lado, o PMI caiu a 

61,4 em agosto, mas ainda muito acima da marca dos 50, que 

demonstra expansão da manufatura do bloco. Politicamente, 

dia 26 setembro será a disputa para sucessão de Angela 

Merkel na Alemanha. Será que vem alguém à sua altura? A 

Europa precisa muito! 
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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.

 



 


