
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário que se encontre uma pacificação 

da relação política do poder executivo com os 

governadores e o congresso para que se ache 

uma estratégia comum que permita um 

endereçamento dessas questões 

macroeconômicas para que elas não se 

perpetuem para além de 2020. Na leitura 

atual que fazemos dessas relações políticas 

parece bem difícil um entendimento, mas 

ressaltamos que será fundamental para não 

termos uma situação ainda pior. 

Precisamos também de uma resposta firme da 

equipe econômica através de um plano 

ousado, amplo e equilibrado, mas factível de 

aprovação do legislativo. De nada adiantará 

um plano que não possa ser implementado 

rapidamente, daí a necessidade de 

entendimento político. 

Em resumo, o que os agentes econômicos 

mais temem é a interrupção da agenda liberal 

da economia conduzida agora por Paulo 

Guedes, que a trancos e barrancos vigora no 

Brasil desde o governo Temer e começava a 

dar resultados no início desse ano. A 

alternativa a essa agenda é tentadora para 

políticos com popularidade em queda e com 

pretensões eleitorais. Infelizmente já 

experimentamos muitas vezes, a mais recente 

no governo Dilma. Como sabemos, foi um 

desastre. 

Passada a fase inicial de altíssima volatilidade, 

o mercado de ações se recuperou 

relativamente bem nas duas últimas semanas 

e o Ibovespa retomou os 80.000 pontos (alta 

de 27% entre 23/03 a 14/04). A volatilidade 

está bem mais contida, mas a crise está aí, 

inédita, surpreendente, forte e desafiadora.  

Avançar acima desse patamar somente será 

possível com alguma sinalização de retomada 

da economia, não só no Brasil como no 

restante do mundo. Mas é preciso programar 

uma saída da crise que seja minimamente 

segura, flexibilizando a economia aos poucos, 

dentro de parâmetros de segurança de saúde 

aceitáveis. 

Apesar de algumas iniciativas pontuais ao 

redor do Brasil, não vemos um processo 

coordenado e planejado por parte do governo 

em vigor ou em discussão na linha da 

flexibilização. Pelo contrário, o presidente 

Bolsonaro vive o auge do conflito com o 

ministro da saúde (deve ser demitido 

proximamente) o que dificulta muito o 

planejamento. 

Hoje, fruto da queda da atividade econômica 

e dos programas de ajuda extraordinários já 

negociados,  sabemos que teremos em 2020 

um forte aumento do déficit primário para o 

patamar acima de R$ 500 bi (6% do PIB), uma 

elevação da relação da dívida/PIB para o 

patamar dos 90%, uma aumento do número 

de desempregados para o nível de 15 a 18 mi 

de trabalhadores e uma queda do PIB que 

pode chegar a 5% em 2020, segundo 

projeções gerais do mercado. 
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Crise do Corona Vírus – Uma nova fase 
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Como já abordamos em nossos outros 

comunicados, fizemos ajustes na nossa 

carteira, concentrando investimentos em 

ações que já tínhamos em carteira e que 

atendem plenamente aos critérios de situação 

patrimonial sólida, bem geridas e com modelo 

de negócios consistentes e resilientes. Neste 

período da crise incluímos mais 2 ações novas 

que também atendem esses critérios e hoje 

85% da nossa carteira se concentra em 7 

ações. Mantemos apenas um mínimo de 

caixa. 

Quando o tempo passar e “avançarmos de 

fase”, passaremos a considerar os 

investimentos em outras companhias de boa 

qualidade também, mas que no momento em 

função das incertezas não oferecem uma 

relação risco X retorno conveniente.  

Esperamos que tudo se resolva no tempo mais 

breve possível e que tenhamos uma situação 

mais próxima do normal, ainda que muito 

diferente da que tínhamos anteriormente. 

Aprendemos com os anos de experiência que 

nesses momentos de crise, parecer cauteloso 

e conservador encontra muito mais 

receptividade junto aos investidores e ao 

público em geral. Por outro lado, apontar 

oportunidades de investimentos com risco 

passa a imagem de certa irresponsabilidade.  

Nem uma coisa nem outra. Temos noção dos 

riscos que existem hoje. As incertezas ainda 

são enormes. Mas ficar posicionado em ativos 

reais (ações) de boa qualidade, de empresas 

patrimonialmente sólidas, bem geridas e com 

modelo de negócios consistentes e resilientes 

nos parece saudável e seguro e melhor, 

oferecem potenciais significativos de ganhos 

quando for sinalizado que a tormenta pode 

passar. 

Esperar uma normalização total da situação 

de crise significará abrir mão de praticamente 

todo o prêmio de risco existente atualmente e 

que nos parece muito assimétrico. 

Estratégias de Investimentos 

 


