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Com os extremos destilando ódio e fomentando 

divisões sociais, em meio à fragilização deliberada da 3ª Via, 

o fisiologismo ganha corpo, a dignidade se esvai e a 

sociedade, esgarçada pelas inúmeras crises recentes, sofre 

com a desigualdade em meio a um retrocesso institucional 

explícito. O horizonte de eventos a que economistas, 

cientistas políticos, dentre outros antecipam – em cenário 

realista – não nos afasta da penúria geral, com baixo 

crescimento, inflação e desemprego. Este ciclo vicioso 

necessita ser quebrado, pois não podemos nos contentar 

com aquele que prometeu e não cumpriu, ou com aqueles 

que quase levaram o país a ruína total.  

Se a falta de empatia do atual Mandatário para com o 

povo não para de nos surpreender, notadamente 

quanto às tragédias a que temos sido 

acometidos, não ficam para trás as declarações de 

seus assessores mais próximos. Em um 

ambiente já completamente “tomado” pela 

política feita por profissionais, as bases dos 

dois melhores colocados nas pesquisas para 

Presidente se engalfinham com unhas e 

dentes. E o povo e os políticos? Água e óleo! Lágrimas 

e suor do povo brasileiro não sensibilizam corações e 

mentes de nossos políticos. Contudo, entre “escrotos ou 

burros” e “ignorantes ou ingratos” precisamos fugir dessa 

guerra de narrativas e retóricas que não nos levam a lugar 

algum (melhor). 

Das promessas do atual governo de que teríamos uma 

economia mais liberal, hoje escutamos propostas como 

congelar preços de combustivel por 100 dias. Do sobre-

esforço que deveríamos ter tido de privatizar tudo como dizia 

Paulo Guedes, não se avançou quase nada comparado ao 

prometido e, agora, por questões de contaminação política, 

até mesmo um “fatiamento” ou venda de ações da Petrobras 

detida pelo BNDESPar é aventado. É tão surreal que o 

mercado simplesmente ignora essas ideias mirabolantes. Por 

outro lado, com a volta da turma do PT a promessa é 

chacoalhar o liberalismo que não veio. Acabar com o Teto de 

Gastos e reverter o pouco que se avançou nas pautas 

reformistas já iniciadas na gestão ex-Presidente Temer. Não 

se trata de pessimismo, são análises diretas dos fatos e das 

promessas que têm sido feitas. A perspectiva com cenário 

político é péssima! 

De toda sorte, pelas últimas pesquisas espontâneas, 

aproximadamente 40% ainda não decidiram em quem votar. 

O prazo é curto e ainda não existe um 3º nome de consenso, 

mas essas “verdades” precisam vir a público e fomentar o 

debate – aliás, debates esses que parecem nem mesmo 

ocorrerão, a depender dos dois destaques das pesquisas. Em 

resumo, nessa hipótese não teremos as discussões de 

nossos principais problemas e muito menos uma saudável 

identificação de posicionamentos dos atuais melhores 

colocados. A falta dessa discussão no presente 

empobrece o entendimento e fragiliza a 

garantia do cumprimento das promessas  do 

futuro presidente, ao tempo em que ao menos 

traria luz às abordagens de cada problema, e 

uma visão mais clara para a sociedade de 

como cada candidato propõe enfrentar nossas mazelas. 

Se pelo lado político é catastrófica a combinação de 

nossos problemas com o populismo que temos visto e 

sua manutenção, seja lá qual for o escolhido dentre 

os dois que se destacam nas pesquisas para Presidente, o 

mesmo não deverá (ria!) acontecer com o BACEN. Sim, a 

autarquia se prestou por várias vezes, a uma “ajuda” enorme 

ao Mandatário de plantão. O efeito do ciclo eleitoral, em 

especial nos últimos 6 ou 8 meses que antecediam as 

eleições, vivenciávamos condutas na política monetária no 

mínimo incompatíveis, fosse com o exigido, fosse com a 

condução adotada até aquele momento. Neste ano, com a 

autonomia do BACEN esperamos que a atuação do órgão 

não seja “sensibilizada politicamente” por motivos alheios ao 

que se requer de sua política monetária, cambial, etc., uma 

vez que os aumentos dos prêmios de risco são praticamente 

uma certeza e se exigirá postura adequada. 

Em breve testaremos a verdadeira autonomia do 

BACEN e seus Diretores, levando-se em conta que política 

não é um jogo, mas um sério “negócio” chamado Brasil. 

“Politics is not a game, but a serious business”. 
“Política não é um jogo, mas um negócio sério”. (Tradução Livre) 

Winston Churchill – Ex-Primeiro Ministro do Reino Unido. 
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No mercado financeiro, depois de um abril super difícil, 

o mês de maio se mostrou um pouco mais “ameno”. O alívio 

não nos parece ser permanente, mas aos sabores da possível 

reabertura das cidades chinesas (efeito nas commodities), 

uma menor aversão ao risco e a percepção de um FED 

“menos agressivo” no aperto monetário assim como o nosso 

BACEN, garantiram esse suspiro. Para nós é uma trégua 

momentânea: a guerra na Ucrânia continua sem previsão 

para acabar, o FED e a própria Janet Yellen só agora se dão 

conta do erro de leitura da inflação (que acomete as grandes 

economias), e por aqui temos simplesmente TODOS os riscos 

relevantes pela frente – econômicos, sociais e políticos. 

Desta forma, o Ibovespa fechou o mês com alta de 

3,22% registrando a marca de 111.351 pontos. Retorno 

pequeno em relação a queda do mês passado, mas que 

serviu para “recompor” a variação anual para a casa de 6,23%. 

Na estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ), todos os 

principais vértices apresentaram variações positivas de abril 

para maio, saindo o DI 2023 de 13,03% para 13,385%, e os DIs 

2025 e 2031, vértices mais longos, de 12,04% para 12,27% e de 

12,09% para 12,28%, respectivamente. A Selic deve continuar 

subindo um pouco mais e deve permanecer neste patamar 

por mais tempo do que o inicialmente esperado.  

O risco Brasil, precificado pelo principal indicador, o 

CDS de 5 anos, também arrefeceu, e caiu a 223,29 pontos. 

Aqui a “recuperação” foi de apenas 7 pontos, 1/3 do que subiu 

mês passado (21,21 pontos). O Dólar recuou 3,87%, em 

oscilação equivalente de abril (+3,83), fechando o mês em R$ 

4,729 (com mínima de R$ 4,696).  

Se nossa visão de médio-longo prazos permanece a 

mesma, uma curiosidade para o investidor desse perfil 

(investidor passivo) se apresenta. O gráfico anterior do 

Ibovespa x CDI tem essa premissa, mas admitimos aqui que 

o investimento no Ibovespa foi feito no momento de maior 

baixa de fechamento mensal de 2008 (nov/08 Ibov = 36.595 

pontos), e comparamos sua evolução com o CDI até agora. 

Com uma volatilidade menor (CDI), os dois investimentos 

praticamente se equivalem em rendimento, um verdadeiro 

“absurdo” admitindo que deveríamos ter um prêmio pelo 

risco assumido no Ibovespa. Janelas de análise podem ser 

“ajustadas”, mas o destaque é que nos últimos 13,5 anos o 

desempenho foi este e, agora, não sabemos qual o futuro 

desempenho da Bolsa, mas sabemos o quanto poderemos 

ganhar nas taxas pré-fixadas na próxima década. A correção 

da Bolsa atual (111.351 pontos) por este índice (média de 12,4% 

a.a.), “líquido e certo”, nos leva a um patamar do Ibovespa de 

aproximadamente 400.000 pontos! Isso apenas para empatar 

com a “taxa livre de risco”, pois se levarmos em conta um 

prêmio de apenas 5% a.a., o índice salta para mais de 600.000 

pontos! Ah... os juros compostos... 

Na economia, esses possíveis efeitos do mercado 

financeiro também têm impactos importantes. As chances de 

continuarmos sendo o país dos “rentistas” é enorme. Juros 

neste patamar podem não matar o país de vez com um “tiro”, 

mas possivelmente aos poucos como em diversas pequenas 

“facadas”. Os juros altos são a verdadeira ferramenta para 

debelar a inflação, mas estamos cansados de saber que a 

política monetária precisa da fiscal. As projeções de inflação 

não são, ainda, muito otimistas e, portanto, deveremos 

esperar Selic em patamares mais altos, mas pouco podemos 

esperar de alívio adicional na inflação para este ano – o 

horizonte relevante é 2023 adiante. Contudo, precisamos 

acompanhar também o gráfico acima que retrata o IPCA e o 
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Índice de Difusão, pois existe uma correlação importante 

entre os dois, e seria fundamental ver o Índice de Difusão 

voltar ao seu patamar médio recente de ao menos de 65%.  

Quanto ao PIB deste ano, nossos prognósticos estão 

razoavelmente em linha como o observado, e assim não 

revisaremos fortemente o crescimento do País, que deve 

ficar entre 0,5% e 1% em 2022, e certamente em número igual 

ou menor em 2023. O desemprego sim mostrou alguma 

“surpresa” positiva, mas alinha-se com o que acreditamos da 

Curva de Phillips de curto prazo: mais inflação temos um 

pouco menos de desemprego. 

Na Política Monetária, a deterioração do cenário global 

devida à inflação generalizada decorrentes dos estímulos 

para se combater o Covid-19, o conflito 

Rússia x Ucrânia e seus 

desdobramentos, bem como nossos 

próprios problemas, o BACEN parece 

“confuso” (talvez “cauteloso”) em suas 

comunicações e algum direcionamento 

de sua postura quanto à sua política de 

juros. O discurso é sempre de 

compromisso com a meta de inflação 

(embora o horizonte esteja sempre se 

expandindo: em breve não será mais 

2023!), mas sinaliza com o fim do ciclo 

de aumentos da Selic e pouco se fala do 

prazo de sua manutenção nesses níveis.  

Na Política Cambial, o BACEN mais uma vez se vê às 

voltas com disfuncionalidades no câmbio nas últimas 

semanas, mas de acordo com seu Presidente RCN, tem 

atuado menos nos últimos meses. Por quê? A essência das 

intervenções não seria justamente esta? Ou será porque até 

as pedras sabem que o nível do câmbio está fora de lugar e, 

portanto, quedas são bem-vindas? Mas, como um todo, 

justiça seja feita, o BACEN em maio fez consulta pública 

sobre novas regras relacionadas ao mercado cambial 

(90/2022)... embora somente a partir de 2023 é que de fato 

veremos debates de temas como mercado interbancário, 

compensações e pagamento em moeda estrangeira de 

obrigações exequíveis em território nacional. Outras duas 

consultas já estão em pauta, ambas na regulamentação de 

capitais estrangeiros no país na modalidade de investimento 

relacionadas a Lei 14.286/21.  

Do lado fiscal, o setor público colhe resultados 

importantes. O BACEN registrou o melhor resultado para o 

mês de abril, desde sua série histórica iniciada em 2001, de 

R$ 38,9 bi. O superávit primário no ano equivale a 4,74% do 

PIB, em montante de R$ 148,5 bi. A DBGG ficou em 78,3% do 

PIB, número muito melhor do que o de consenso, embora 

longe de sua melhor marca de 51,5% do PIB em Dez/2013. 

Mas se os resultados atuais nos alegram, os prognósticos são 

tétricos. Reduções de ICMS sobre combustíveis e energia, 

outras desonerações tributárias, subsídios em mente, 

aumentos lineares de servidores e toda sorte de benesses 

gestada em ano eleitoral, não haverá 

também qualquer contenção para 

gastos com emendas parlamentares. O 

esforço fiscal de Paulo Guedes até agora 

pode então, em um “passe de mágica”, 

ver destruída a construção de um novo 

panorama fiscal e continuarmos 

pagando altos prêmios de risco fiscal. 

Mundo afora, a inflação impinge 

significativo castigo, com as 

consequências sempre maiores para os 

mais pobres, mas também em 

amplitude para as sociedades em fardos 

que sinalizam perdurar algum tempo. 

Tanto aqui como no resto do mundo, BCs aumentarão suas 

taxas de juros para combater a inflação e, com isso, tem-se 

os reflexos nos crescimentos das atividades econômicas dos 

países. Possibilidades de recessões entram no radar, mas 

com baixa a média probabilidade ainda. De toda sorte, 

podemos esperar ambiente muito difícil econômico e 

financeiramente, não somente para consertar os efeitos das 

políticas implementadas para enfrentar o Covid-19, mas 

também os atuais conflitos geopolíticos em curso. 

FED e BCE são os dois que devemos acompanhar bem 

de perto, nesta ordem. Os EUA com inflação acima de 4% 

(8,3% base anual!) e desemprego abaixo de 4% “em regra” 

leva a recessão na sequência. Carregaria junto o resto do 

mundo? 
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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. 

©2022 Redwood Administração de Recursos LTDA. Direitos reservados.

 



 


