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O Brasil parece ser vítima de si mesmo. A tragédia do 

passado, com o legado corrosivo da gestão PT, cuja 

catástrofe ainda não nos recuperamos totalmente, não ecoa 

hodiernamente em nosso povo – não se analisarmos pelo 

mais bem posicionado nas intenções de voto. Por outro lado, 

a aproximação do atual Comandante-em-Chefe com o que 

há de pior na política, traz a radioatividade de sempre, com o 

vandalismo no trato daquilo que se dizia iria combater e 

impedir, e assim se perfaz o efeito dominó da auto-destruição 

do país. Com um ou com outro, a “implosão” do país parece 

uma questão de tempo. Pessimismo? Não, apenas uma 

avaliação do passado e do 

presente, sem vitimização, a 

verdade nua e crua. 

Pensavámos até pouco 

tempo que poderíamos estar 

vivendo o crepúsculo dos 

populistas, mas ledo engano. A 

normalização da estupidez dos 

últimos anos, em vários 

segmentos e em todos os 

poderes, abriu espaço para uma complexidade moral e 

decisória difícil de se decifrar. O vandalismo com que nossas 

Instituições são tratadas, a demonização do regramento 

geral, e a falta de proposta de argumentos sólidos, 

descambou nessa polarização a que assistimos hoje em dia. 

Tudo leva a essa desumanização de como lidamos com 

nossos problemas sociais e econômicos. É o confronto dos 

fatos com a narrativa, do respeito com o desrespeito, dos 

valores com os oportunismos, da metodologia científica com 

as enquetes, da boa governança com a desordem e, por que 

não dizer, da opressão com o livre pensar. 

A visão, o entendimento e o encaminhamento do que 

pensam, fizeram e fazem pelo país os dois mais bem 

colocados nas pesquisas para Presidente da República, não 

se alinham com o que o Brasil precisa. Em verdade, ainda que 

paradoxalmente, alguns pontos se assemelham: a 

aproximação com o Centrão, a destruição da Lava-Jato e a 

“reformulação” do Teto de Gastos são ideias e ações bem 

parecidas. A irracionalidade na elaboração e condução do 

orçamento da União no último governo PT arrebentou com a 

confiança no Governo, e selou a desorganização das finanças 

públicas promovendo a pior recessão do país. Hoje, a 

positividade excessiva do Ministro Paulo Guedes endossa o 

populismo de seu Chefe. O sobreesforço fiscal se esvai... 

agora? Não, é um saque contra o futuro. Os malabarismos 

tributários atuais, e as inúmeras medidas eleitorais adotadas 

recentemente atentam contra a solvência futura do país. 

Sobrará para o próximo governante, seja quem for o eleito. 

Os valores de todos esses gastos como a permanência 

do piso de R$ 600,00 (defendida 

por ambos melhores colocados 

nas pesquisas) do Auxílio Brasil, 

o rombo no caixa dos Estados e 

Municípios (desoneração 

“permanente” de ICMS e corte 

do IPI), o reajuste de salários dos 

servidores federais, etc., 

alcançam cifras inimagináveis. 

Assim, para uma inflação menor 

hoje (do que imaginada, de 9% para 7,5%), teremos uma maior 

no próximo ano (de 3,5% para 5,5%). De uma taxa de 

desemprego continuamente decrescente, com juros básicos 

mais altos, veremos o arrefecimento da atividade econômica 

nos próximos anos, e com ela a quantidade e qualidade dos 

empregos. Tudo isso regado (mas não somente!) a 

contingencimento de orçamento em educação e saúde, mas 

também via financiamento das estatais. 

Mas, como a esperança é a última que morre, 

precisamos confiar até o fim. É importante acreditarmos que 

se os olhos são o espelho da alma, devem ser também 

reflexo do coração e, com isso, esperarmos gestos de 

grandiosidade dos seres humanos. Desistir talvez possa ser a 

melhor atitude para um bem maior – ambos podiam 

descansar. Ingenuidade ou ensandecimento? Talvez, mas 

não podemos admitir que o grito da desilusão contamine 

ainda mais a crueza da realidade onde nada se espera.  

Fé e confiança! 

“A good rest is half the work.” 
“Um bom descanso é metade do trabalho.” - Provérbio Iugoslavo (tradução livre). 
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 No mercado financeiro, ponderam-se cotidianamente 

os aspectos políticos nas classes de ativos financeiros, tudo 

para que se possam identificar seus impactos e assim melhor 

alocar os recursos em prol dos investidores. Desta forma, 

essa simbiose entre a política e o que pensam e propõem os 

governantes (aspirantes!) e dados econômicos, em eterna 

retroalimentação, motiva a elaboração e acompanhamento 

de modelos próprios a prever o resultado das eleições 

presidenciais. Essas simulações servem de comparações 

com aquelas realizadas por analistas políticos e pesquisas de 

intenções de voto, mas fundamentam-se em regra em dados 

econômico-financeiro históricos e suas correlações com os 

resultados finais do pleito. Não fogem, portanto, da avaliação 

do desempenho da atividade 

econômica, da inflação, da renda 

e do desemprego. Ciente disso, 

o atual Mandatário, corre para 

que esses indicadores 

melhorem a todo custo, ainda 

que no curto prazo e em 

detrimento do futuro.  

Assim, refletindo essas 

percepções o Ibovespa fechou o 

mês com alta de 4,69% voltando 

a patamares acima dos 100 mil 

pontos, registrando 103.165, 

equivalente a uma variação anual de -1,58%. Na estrutura a 

termo de taxas de juros (ETTJ), mesmo movimento de 

“calma” se observou, sendo que o DI mais curto de 2023 

apresentou pequena variação, saindo de 13,755% para 

13,795%, e os DIs 2025 e 2031, vértices mais longos, alguma 

redução, oscilando de 12,75% para 12,715% e de 12,86% para 

12,79%, respectivamente. Estas movimentações, contudo, 

não alteram as perspectivas aqui descritas para a trajetória da 

SELIC que, no limite, pode até avançar um pouco mais além 

do esperado (13,75%).  

O risco Brasil, precificado pelo principal indicador, o 

CDS de 5 anos, “corrigiu seu excesso” do mês passado e 

retrocedeu a 273,21 pontos, um recuo importante da ordem 

de 7%, ou aproximadamente 22 pontos. Andando em linha 

com o risco Brasil, porém com menor intensidade, o Dólar 

também arrefeceu e fechou em R$ 5,1884, um decréscimo 

de R$ 0,05. Esta a variável mais sensível e de rápida 

contaminação, sendo portanto um importante “termômetro” 

do ambiente econômico-financeiro.  

Todas essas movimentações são, na verdade, não 

somente esperadas, mas também próprias do curso e do 

momento que vivemos – o sobe e desce é normal. Contudo, 

o sentido de curto e médio-prazos para cada variável 

permanece o mesmo em nossos prognósticos. Isso porque 

embora nossos modelos apontem, sem maiores alterações, 

para o mesmo desfecho político imaginado, não se podem 

garantir que os discursos de campanha se verifiquem em 

plenitude após a eleição – Paulo Guedes foi (o povo é!) a 

“vítima” mais recente dessa 

afirmação. De uma forma ou de 

outra, o Brasil precisará ser 

pacificado após as eleições para 

que possa ser governado. Em 

regra, isso acontece ao menos 

para o primeiro ano de governo, 

com pleno apoio do Congresso e 

uma “carta-branca” de vários 

segmentos da sociedade. Assim, 

nossas estratégias são sempre 

neste sentido, ou seja, proteção 

no curto prazo e extrema 

atenção e gradualismo nas alocações de risco, mapeando 

dinamicamente a evolução dos mercados e a consistência de 

nossos modelos. Pensamos sempre no médio-longo prazos 

e nas oportunidades incontestes. 

Na economia, o atraso nas reformas prometidas 

combinadas com a reta final do mandato do governo e sua 

tentativa desesperada de angariar votos, fazem com que 

medidas de última hora sejam tomadas. O pouco avanço na 

modernização das regras trabalhistas e na reforma 

administrativa dão espaço a arremedos. De mesma forma, 

sem uma reforma tributária ampla e estruturada, seguem-se 

reduções múltiplas de tributos – sempre muito bem-vindos, 

desde que de forma responsável e organizada. As 

concessões e privatizações, que seriam da ordem de R$ 1 tri., 

ainda aguardamos, como o caso dos Correios e da Petrobrás. 
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Por fim e não menos importante, assistimos aos pacotes de 

bondades que, embora a população necessite, carecia dos 

ajustes acima para uma devida equalização das finanças no 

longo prazo e o Brasil trilhar um novo rumo.  

A atividade econômica deste ano, todavia, será maior 

do que a estimada por razões óbvias de mecanismos não 

“vislumbrados” ex-ante como a liberação adicional do FGTS e 

outras “bondades”, mas ainda assim sem nem mesmo chegar 

ao nosso crescimento potencial de longo prazo. Na mesma 

linha, parecem ser efêmeros 

também os (importantes) 

avanços identificados na 

arrecadação e na geração de 

empregos – ambos com forte 

impacto proveniente da inflação, 

e no caso da taxa de 

desemprego com destaque para 

a informalidade e a renda mais 

baixa. Será que a carapuça serve 

ao governo, em que agora 

interessa a eleição e “a economia 

a gente vê depois”? 

Na Política Monetária, as 

ações políticas deflagradas 

recentemente surtem seus 

efeitos de curto prazo. A inflação anual arrefece com 

provável deflação em julho e agosto, mas não parece será 

percebida de forma geral e contínua – muito pelo contrário, 

o movimento é ascendente (ao previsto) para 2023. Esta a 

razão que o mercado e a própria autoridade monetária 

brasileira não alteraram suas projeções para a taxa SELIC.   

Na Política Cambial, o BACEN segue como “bala em 

boca de banguelo”, ora para um lado, ora para outro. Com o 

mundo prestes a passar por um dos maiores choques de 

taxas de juros das últimas décadas, o efeito flight to quality 

em breve estará cada vez mais presente. Isso poderá implicar 

em maciças saídas de Dólares de emergentes e, combinado 

com nosso peculiar momento político, forte impacto para 

nós. Nessa toada, estará o BACEN sempre convicto de sua 

“responsabilidade” de controlar as disfuncionalidades do 

mercado de câmbio – resta saber os limites de sua atuação.  

Do lado fiscal, independente do matiz partidário ou 

ideológico, com razões questionáveis ou não, os números 

atuais não mentem: estamos com indicadores fiscais 

melhores. Entretanto, avaliações mais detidas e 

responsáveis, honestas intelectualmente e com modelos e 

premissas críveis e pertinentes, apontam para uma 

deterioração do quadro atual. Além dos pacotes atuais que 

podem impactar definitivamente as contas públicas, a tão 

esperada consolidação fiscal corre risco ainda maior a 

depender do próximo 

governante, sobretudo se for 

aquele que rejeita limites como 

o estabelecido pelo Teto de 

Gastos. Há muita incerteza 

sobre qual será a regra fiscal no 

próximo ano – isso tem impacto 

direto em nossas predileções 

alocativas, em especial para 

atenção na curva de juros. 

Mundo afora, o gráfico ao 

lado embora restrito e 

específico a medir movimentos 

de mercado acionário, reflete 

razoavelmente o que se passa 

no planeta: Medo. Não bastasse 

a Guerra Ucrânia x Rússia e ainda os reflexos da crise 

sanitária, o governo dos EUA resolve fazer uma “visita” a 

Taiwan, e dispara a ira dos chineses. São ingredientes que 

acirram disputas geopolíticas, mas com impactos globais. 

Nos EUA, o FED elevou os juros em 0,75% (intervalo de 

2,25% a 2,5% - em tese o juro neutro) e passa uma sensação 

de ser um pouco mais cauteloso dado que os sinais de 

recessão no país ganham força. Contudo, para conter uma 

inflação nos últimos 12 meses de 9,1%, não imaginamos que 

o ritmo e a intensidade dos aumentos de juros diminuirão 

para se levar a inflação à meta de 2%. Na Europa o diagnóstico 

não é muito distinto, pois inflação alta e enfraquecimento do 

crescimento econômico são esperados. Os países 

emergentes sofrerão bastante com essa realidade para EUA 

e Europa. A China poderá ser um contrapeso à desaceleração 

mundial, porém muito menos do que antes. Tempos difíceis. 
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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.

 



 


