
 

MAIO - 2021  

CARTA  
MENSAL  

CARTA MENSAL 

SETEMBRO 2021 

REDWOOD ASSET MANAGEMENT 



CARTA MENSAL  

SETEMBRO 2021 

  

1 

Esse mês de setembro pode ter sido o ápice dos 

devaneios, disparates, boçalidades e arrego nos 1.000 dias 

do governo federal. Vítimas da estupidez, da retórica política 

para tudo e de um vazio cerebral do principal mandatário do 

país, que parece nada aprender, um bom contingente de 

seus eleitores acorda. Outros apoiadores mais fervorosos, 

como radicais de diferentes espectros, apenas 

momentaneamente amalgamam-se com as decepções do 

Presidente. Resilientes, como os da era PT, rapidamente se 

recompõem e renovam suas forças para resignadamente 

continuar como aqueles que Saramago bem descreve em 

seu “Ensaio Sobre a Cegueira”. 

Assim é a democracia, 

e se esse é o caminho, com 

ele deveremos aprender. A 

esperança reside, contudo, na 

maioria “silenciosa” que se 

situa entre a atual polarização. 

Precisamos de uma 

alternativa natural que faça 

contraponto aos extremos, em 

especial um justo e não fraco 

que entenda o que o país não quer mais e do que necessita. 

Chega de desrespeito e amadorismo como forma de 

gestão, chega de levarmos o dedo do meio! 

Nessa toada política, seus reflexos são diretos nos 

desarranjos dos mercados, notadamente nas formações de 

expectativas. As demandas eleitorais do Comandante-em-

Chefe com responsabilidades diretas e indiretas, como 

aumentar o Bolsa Família – devido – e as dotações 

orçamentárias para as emendas de relator – indevidas -, são 

evidentes. O problema é que a conta não fecha! E que bom! 

Sem “teto” o orçamento seria como foi durante anos (e que 

de certa forma ainda é): uma peça de ficção. Ficção maior 

que o mercado já precifica, como a distante agenda liberal e 

a aproximação do impensável para um Chicago-Boy: 

aumento de impostos!  

A dinâmica dos preços da economia é outro ponto 

crucial neste momento, e não deveremos nos assustar se 

atores políticos iniciarem com seus “pitacos”. Com a 

fragilidade política do Ministro da Economia e, segundo o 

mesmo, nossa deficiência (economistas brasileiros) no 

entendimento do Equilíbrio Geral, bem como a queda de 

popularidade do Presidente, pouco nos separa de medidas 

mais heterodoxas. Tudo devidamente “justificado” para 

atender o povo e suas necessidades básicas. Podemos 

esperar algum esboço de eventual reação dos formuladores 

de política econômica? Não devemos. Os que podiam fazê-

lo deixaram o governo e os remanescentes não são 

vertebrados suficientes para tanto. E se ainda existir algum, 

por um espasmo de coragem e coerência intelectual o 

fizerem, por certo serão 

substituídos.  

A combinação de 

inflação crescente, juros 

altos, atividade econômica 

deteriorando (especial a partir 

de 2022), e o alto 

desemprego com a baixa 

popularidade presidencial em 

corrida eleitoral, resulta 

“sempre” em “populismo”. Soma-se a isso um Presidente 

que se entregou ao Centrão (com amplo domínio no 

Congresso e sede por dinheiro), verdadeiramente não liberal 

e com viés desenvolvimentista, temos altíssima 

probabilidade de medidas populistas cujos desfechos são, 

como já vivenciamos, desastrosos. Mais uma vez, a distância 

entre uma desculpa e um motivo é a covardia. O mercado 

financeiro não faz distinção entre uma coisa e outra, apenas 

corrige seu rumo a se ajustar aos riscos e retornos. 

A população, entretanto, sempre paga o preço. 

Bravatas e intimidações do Presidente escalaram nível 

máximo, com sua consequente rendição assinando carta 

ditada pelo ex-Presidente Temer... o estrago já estava feito. 

Imperou desrespeito e traição, a confiança que resta se 

esvai, e a pouca admiração desaparece. Resta o desalento 

sim, mas também a certeza que viraremos essa página em 

breve!  

 “Covardia é uma submissa rendição às circunstâncias!” 
Martin Luther King – Pastor e ativista político americano.  
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No mercado financeiro, o mar de rosas acabou. A 

despeito das boas notícias da economia, como geração de 

empregos do Caged e a relação DB/PIB menor, esses 

indicadores não foram suficientes para reverter o enorme 

pessimismo que paira nos mercados. A retórica política é 

predatória e o bate-cabeças para contornar as finanças do 

país com as necessidades eleitoreiras minam a confiança e 

arrebentam com as expectativas. Como os “vasos são 

comunicantes”, a reversão precisaria ser rápida e 

contundente para se evitar maiores “contágios”... o que não 

se acredita. 

Refletindo esse humor, o Ibovespa recuou fortemente 

nesse mês, mais uma vez, variando -6,57% registrando a 

marca de 110.979 pontos – a alegria ficou mesmo apenas no 

1º semestre de 2021.  Na ETTJ, repetindo mês passado, os 

juros subiram por toda a estrutura. A análise resultante é de 

ampliação por riscos associados ao descontrole da inflação 

e o fiscal sob constante 

“teste” de resistência. O 

DI1F22 terminou o mês 

em alta em relação a 

agosto (6,735%), em 

7,185%; e o DI1F25 fechou 

em 10,25%, 7,56% acima 

da marca do mês 

passado (9,53%). As oscilações registradas entre a cotação 

máxima e a mínima apresentaram variações importantes 

este mês, com destaque, mais uma vez, para o DI1F25 com 

1,13 p.p., e o vértice mais curto DI1F22, maior esse mês, com 

0,75 p.p.. Essas mesmas oscilações foram, para vértices 

DI1F22 e DI1F25, em agosto, de 0,575 p.p. e 1,57 p.p., 

respectivamente. O BACEN está absolutamente ciente dos 

fatos e suas “origens”, mas prefere ser mais “cauteloso” para 

ajustes no que se refere a parte curta da ETTJ, e “lava as 

mãos” (por óbvio) para as questões fiscais. 

O risco Brasil, precificado pelo principal indicador, o 

CDS de 5 anos, também mostrou sua cara, e reagiu com 

uma alta de 17%, elevando-se ao patamar de 206 pontos – 

acordando para uma percepção de risco-país inconteste. O 

Dólar, por sua vez, “nervoso”, terminou o mês em R$ 5,4394 

(Ptax venda), com variação de +5,76% – uma nova e 

importante desvalorização do Real, pelo terceiro mês. 

Outros ativos do mercado financeiro também ostentaram 

forte volatilidade, e não fogem da tônica geral de 

pessimismo e desconfiança no futuro. 

Na economia indicadores que já vinham dando bons 

sinais ultimamente, melhoraram ainda mais, a despeito de 

serem “ignorados” pelo mercado. O Balanço de Pagamentos 

brasileiro continua “firme e forte”. A Balança Comercial, 

apesar de algum arrefecimento, fechará o ano de 2021 com 

saldo acima dos USD 70 bi, e as Transações Correntes 

também esboçam belo desempenho. Na mesma linha, 

relação DB/PIB alcançou a marca de 82,7% do PIB em 

agosto, algo muito distante e melhor do que se previa 

poucos meses atrás. Os números do Caged surpreendem a 

cada mês, e a projeção para o ano agora supera a geração 

de empregos acima dos 2,5 milhões – um verdadeiro alívio, 

ainda que a PNAD “ainda” não mostre esse desempenho. A 

taxa de desemprego, 

nesse ritmo, será 

reduzida, embora o 

arrefecimento seja 

quase certo. A atividade 

econômica, contudo, 

ajusta-se à realidade e 

sinaliza forte freio já 

para 2022. Os bons números de 2021 (longe das expectativas 

do mercado), sem demérito a algum esforço, se devem a 

uma arrecadação mais forte – muito sensibilizada pela 

inflação mais alta – e o retorno da atividade sobre uma base 

muito deprimida, por conta da crise do Covid-19. Poderemos 

ter, de novo, um “voo de galinha”. 

Na Política Monetária, o quadro acima é muito 

revelador. É preciso lembrar que o BACEN, hoje, é 

“independente”. Importante atentar que sua comunicação 

não tem deixado dúvidas de seu compromisso para com o 

controle rigoroso da inflação. Mesmo? Mas, e a atitude? Qual 

o horizonte realmente relevante? Talvez flexível? Qual a 

variável de ajuste deste prazo? O desempenho da 

economia? O estresse político ou as reformas estruturantes? 

O fato concreto é o dilema de sempre entre o que o BACEN 

deveria e vai fazer. Está como o equilibrista de circo 
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controlando vários pratos girando, tentando manter todos 

em equilíbrio, e vai perder controle de todos. Se o timing do 

início do aperto nos juros não foi correto - ok, mas flertar 

com a transitoriedade da alta de preços não é mais 

aceitável, A política monetária leva tempo para surtir seu 

total efeito, e a intensidade dos aumentos da Selic parece 

equivocada. Essa “calibragem” dos aumentos pode ser 

duplamente prejudicial: atrasar o recuo da inflação e ainda 

prolongar o “sofrimento” da atividade econômica.  

Na Política Cambial, as rotineiras intervenções do 

BACEN (seu esporte favorito) agora parecem contar com 

outras “justificativas”, apenas parece: a inflação. Com a Selic 

para cima, era de se esperar um Real mais apreciado, porém 

as condições e riscos diversos fazem nosso câmbio de 

equilíbrio quase R$ 1,00 maior. Entretanto, existe ainda uma 

desconfiança adicional: o “uso” de 

suas intervenções (leilões 

extraordinários de swap) para dar 

algum “auxílio” no combate à 

inflação promovendo ajustes de 

“apenas” 1% na Selic. Será? A 

posição cambial líquida do BACEN 

está em USD 273 bi contra USD 

299 bi em Dez/20, ou seja, este é o 

estoque disponível caso haja 

necessidade de utilização. O arsenal é grande, mas não 

infinito. O mercado vê o que não existe, e de repente... nossa! 

Do lado fiscal, os resultados foram bons! O setor 

público teve superávit primário em agosto de R$ 16,73 bi, o 

melhor para o mês da série iniciada em Dez/01. O déficit 

primário em 12 meses até agosto soma R$ 130,3 bi – 

equivalente a 1,57% do PIB. São valores expressivos e 

importantes, mas o restante da história que poderia 

perenizar esse desempenho e melhorar as expectativas, não 

convence. Conter a evolução da dívida pública deve ser o 

objetivo principal da política fiscal, razão pela qual os 

superávits precisam ser recorrentes, para se diminuir a 

dívida. Dívida essa que é remunerada a juros altíssimos e 

crescentes. A preservação da disciplina fiscal e a 

manutenção do Teto dos gastos são fundamentais, mas 

destoam com as necessidades eleitoreiras e o orçamento.  

Mundo afora, com a crise sanitária diminuindo e o 

início do retorno à “normalidade” em vários países, seus 

estragos e desafios começam a perturbar diversas 

economias do planeta. Os problemas na cadeia produtiva no 

pós-pandemia afetam demasiadamente o lado da oferta, e a 

rápida recuperação esperada confronta-se, em vários 

lugares, com problemas semelhantes. Sinais de 

desaceleração econômica adiante e inflação são comuns, e 

as atenções também se voltam aos problemas próprios de 

cada país decorrentes da forma como enfrentaram a crise 

do Coronavírus. 

Nos EUA, além dos aspectos citados acima (inflação 

ficará bem mais alta do que a “meta” antes de baixar), o país 

enfrenta problemas como o Teto para financiamento de sua 

dívida, o início do tapering (redução de compra de ativos – o 

Fed compra mensalmente USD 

80 bi em Treasuries, títulos da 

dívida americana, e USD 40 bi 

em bônus atrelados a hipotecas) 

e o próprio aumento de juros – 

se não ainda este ano, já no 

início de 2022. Além desses 

problemas, crises recentes 

como a saída atabalhoada do 

Afeganistão, a fronteira com o 

México e a recusa de parte da população em se vacinar 

contra o Covid-19, misturam-se com a péssima 

comunicação do atual governo e seus propósitos de levar 

adiante sua agenda. O ponto é: problemas nos EUA nunca 

são somente ou circunscritos aos EUA. O planeta sofre. 

Na Europa, O BCE parece um passo atrás. 

Reconhecem o potencial da inflação e entendem que a 

economia do Bloco está de volta, mas não fora de perigo. 

Como outros lugares, ameaças ao crescimento assustam. 

Na China, o arrefecimento da atividade econômica é 

uma certeza, especialmente após o caso Evergrande. A 

injeção de USD 15 bi no sistema financeiro foi só o começo. 

Eventual derrocada na China também arrastará muitos. 

O cenário mundial não ajuda os emergentes, em 

especial o Brasil. Importante profunda reavaliação dos 

investimentos neste momento. 
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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.

 



 


