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Ajustes em um portfólio de investimento sempre devem ser feitos, sem 

fugir do proposito real (se a alteração for substancial a cada ajuste, tem alguma 

coisa errada). Na verdade, os AJUSTES são feitos para se manter no propósito. 

 

Mercado de capitais 

A Bolsa Brasileira bate recorde atrás de recorde e já cresce 20%. Quando 

analisado de perto, grande parte das empresas blue chips (são empresas com maior 

volume de negociação na bolsa de valores) crescem também, 20%, devido a grandes 

enxugamentos e cortes de custos que vinham sendo realizados desde 2016, o que 

culminou numa grande recessão, nos últimos anos, no país. Em análises verificadas, a 

bolsa ainda não está alavancada, ela ainda está no preço (está barata). 

Olhando agora para o PIB Brasileiro, não está nem perto do crescimento de 

5% a.a., mas sabemos que, com os ajustes do governo, mesmo que a longo prazo, 

buscam uma boa fase de crescimento. As únicas coisas que fizeram aumentar o PIB 

brasileiro foram relacionadas com a diminuição dos gastos públicos. A Reforma da 

Previdência é superinteressante, porém, só terá reflexo bem mais adiante. As 

concessões de consórcios e privatização de algumas empresas públicas fizeram a 

UNIÃO arrecadar mais de 100 bilhões apenas este ano, e, para o ano de 2020, 

existirão muitas concessões de rodovias e mais uma gama de privatizações. O 

governo literalmente está deixando que o setor privado tome conta da economia e do 

emprego, retirando de suas mãos a preocupação com a gestão (que diga-se de 

passagem, vinha sendo muito mal gerida), diminuindo os gastos e consequentemente 

aumentando o PIB. 

 

 

 

 

 



Gráfico 3: 2009 a 2019, 10 anos de PIB Trimestral 

 

 

O Tripé Econômico 

Uma regra muito desrespeitada nos governos anteriores (antes de 31/08/2016), 

devido ao novo modelo criado e adotado em 2011, de nome “nova matriz 

econômica”, basicamente era: “faremos com a antiga regra, o tripé econômico 

(gastos públicos-superavit primário, meta da inflação e o câmbio) e com a economia 

no geral o que quisermos. O importante é se consolidar no poder”. Observe a que 

ponto essa nova matriz nos trouxe. 

Atualmente, dos três indicadores do tripé, o mais difícil é atingir a meta do 

SUPERAVIT PRIMÁRIO (o governo federal gasta menos do que arrecada, antes de 

pagar os juros da dívida) que, como dito antes, alcançou números estratosféricos de 

DEFICIT PRIMÁRIO (neste caso o governo gasta mais do que arrecada) nos governos 

anteriores. 

O governo atual vem trabalhando numa saída do DEFICIT PRIMÁRIO para o 

SUPERAVIT PRIMÁRIO, como citado nos parágrafos acima, com a diminuição de 

gastos e arrecadação por meio de enxugamento de folha (privatizações) e 

concessões. Já META DA INFLAÇÃO, vem sendo controlada com grande esforço do 

presidente do Banco Central, com intuito de fazer a economia aquecer. E, o CÂMBIO, 

sem muita ou nenhuma intervenção governamental, tornando-se o mais FLUTUANTE 

possível. 



Na Política Monetária, a precisão dos ajustes que vêm acontecendo entre 

Taxas de Juros e Inflação nos torna, hoje, com a taxa de juros mais baixa da história 

do Brasil. Relação de Taxa de Juros e Inflação, comentados no relatório de Outubro.  

Com este novo custo do dinheiro, as empresas tendem a reduzirem suas 

dívidas caras por dívidas mais baratas (empréstimo, debêntures), sobrando mais 

recursos para gastos em contratação, compra de matéria prima, saldo para tocar a 

indústria como um todo e, com isso, melhorar a atividade econômica.  

A nova Taxa de Juros fazem os ganhos fáceis - remuneração sobre 

investimentos contidos em Títulos do Tesouro (Títulos da Dívida Pública), CDB 

(Crédito de Depósito Bancário), serem menos atrativos e, consequentemente, com 

isso, trazem uma redução na dívida do Brasil. Logo, a percepção dos investidores 

institucionais e pessoas físicas miram seus investimentos para a bolsa de valores, 

aumentando a eficiência do mercado de capitais e, assim, melhorando os 

setores da indústria, do emprego, do consumo e da economia.  

Vimos muitas empresas captando recursos através IPO (oferta pública inicial 

de empresas que listam pela primeira vez na bolsa abrindo mão de parte da empresa, 

vendendo suas primeiras ações para os investidores) e FALLOW-ON (oferta 

subsequente de ações de empresas que já são listadas na bolsa), aproveitando o 

crescimento de investidores que hoje são mais de 1,5 milhão de investidores na bolsa 

de valores, número que estava em 800 mil até o ano de 2018. Quase o dobro desde o 

início do ano de 2019. 

Com esses dados, sabemos que a inflação estará sendo perseguida pelo 

governo e que a taxa de juros tem fortes indicativos que, na próxima reunião do 

COPOM, prosseguirá caindo. Deixo então, um aviso: “AINDA DÁ TEMPO INVESTIR 

NA BOLSA. ” 

 

Atividade Econômica 

A atividade está vindo com a construção civil. Esta começou a dar sinais de 

vida (porém ainda muito pouco e apenas em algumas regiões do país) e é ela que 

começará a produzir números melhores de empregos. Esperamos, com isso, uma 

grande e crescente onda de empregos, pensando, inicialmente, no mercado de 

construção civil, pois este mercado encolheu, entre os anos de 2014 e 2018, 28%. 



Gráfico 2: O Início da Queda ocorre no Final de 2014. Demonstrado no 

Gráfico em Vermelho 

 

 

 

A política de renda tem que começar a ser melhorada e isso é umas das 

bases principais para o Brasil se consolidar, de fato, neste crescimento.  

Em rumo a uma boa manutenção de prosperidade, teremos: a volta do 

emprego, do consumo e dos investimentos, tanto dos empreendedores como dos 

investidores, têm que ser redirecionados. Outro aviso: “SE AINDA NÃO TEM EM SEU 

PORTFÓLIO: CONSTRUÇÃO CIVIL E VAREJO-ECONOMIA DOMÉSTICA, ESTÁ AÍ 

UMA BOA PEDIDA”.  

 

A capacidade de crescimento do Brasil e das industrias é enorme e está em um 

nível relativamente baixo. Isto abre espaço para uma volatilidade ascendente, tendo, 

ainda, uma ajuda pequena da inflação, pois o cenário da atividade econômica favorece 

a manutenção da regra do tripé econômico, indo para um patamar estável, com bons 

fundamentos cada vez mais concretos e evidentes desse aumento econômico 

brasileiro. 

 



Politica 

Haverá essa tensão, sabe lá até quando, entre EUA X CHINA (os cavaleiros do 

mundo – Trump vs Xi Jinping) e teremos que conviver com isso. Essa tensão faz com 

que os recursos e investimentos estrangeiros não cheguem como deveriam chegar no 

Brasil. Os investidores estrangeiros, até o momento, fazem suas análises pensando 

em uma recessão global, devido a essa guerra comercial. Outro ponto que faria a 

atividade econômica do Brasil crescer no próximo ano seria uma trégua, ou uma 

negociação solida, entre EUA e CHINA. Isso faria o Brasil ser uma das melhores 

economias emergentes. Ou seja, um bom lugar para os estrangeiros investirem. 

Pensando, agora, nos protestos do Chile e da Bolívia e se esses protestos 

trouxeram impacto para o Brasil, temos no Chile, a meu ver, uma relação mais 

ligada com a desigualdade econômica, ao passo que no Brasil também existe este 

problema, porém, numa escala menor que a chilena. Uma questão central para o 

Brasil que diferente do Chile é a renda, pois esta remete a emprego, o que remete a 

consumo e aquecimento da atividade econômica do pais.  

Já na Bolívia tivemos uma fraude eleitoral e aqui no Brasil uma fraude 

judiciaria, culminando na soltura do Ex-Presidente Lula.  

Diante disso, com esses dados sobre a mesa, a situação dos protestos passa a 

ficar mais preocupante, pois, agora, temos um líder popular da esquerda solto, 

tornando possivelmente a consolidação da esquerda em torno do Brasil, Bolívia, Chile, 

Argentina (com a volta da esquerda no poder) e os demais países da América Latina. 

Isso também gera uma preocupação natural com o câmbio e com a bolsa nesses 

últimos dias, devido à combinação de fatores ainda não resolvidos no mundo. 

No entanto, o que definirá a base dos dois antagonistas, Lula vs Bolsonaro, é, 

de fato, a economia. Na medida em que o desemprego cair, o consumo aumentar 

e a economia crescer, o discurso da esquerda vai cair no vazio e perder força. 

Acredito neste cenário e é nesta direção que estamos indo. O contrário também é 

verdadeiro, caso a economia não acelere, o discurso da esquerda seguirá 

contrariando e criticando a política econômica do governo Bolsonaro, 

desgastando a imagem do modelo econômico, tornando possível, a volta da esquerda 

e do socialismo light ao poder, em 2023.  

A polarização política eleitoral está a solta. O fundamento e desenvolvimento 

econômico dirá qual discurso vencedor que teremos daqui para frente: esquerda ou 

direita. 



“Não temos uma certeza absoluta. Mas, quanto menos você sabe, mais você acredita 
nas crenças vigentes da sociedade. Quanto mais você sabe, menos você acredita 
nelas”. 
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