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A inércia interna e a dinâmica externa...
O ano de 2018 ficará lembrado como um ano onde
a inércia predominou na política brasileira. Temer
deixará o governo de forma bem mais discreta
do que quando entrou. Após o fatídico episódio
da delação da JBS em 2017, Temer perdeu de
forma significativa o seu capital político e, por
consequência, a sua capacidade de continuar a
agenda do ajuste fiscal que tanto dependia de
apoio parlamentar. A principal vítima foi a reforma
da previdência que não avançou, e que poderia
colocar fim a perversa dinâmica de aumento real dos
gastos primários do governo federal nos próximos
anos. Conforme o ano avançava, o governo atual
ia aos poucos arrumando a mala e se preparando
para passar o navio para a nova tripulação.
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Paralisação dos caminhões e o encalhe da atividade
econômica… Além da paralisia política também
houve a completa paralisação dos caminhoneiros.
Um movimento sem precedentes que congelou
o Brasil no mês de maio. Como 60% da carga
movimentada no país é via modal rodoviário, a
economia sentiu em cheio os efeitos. A produção
industrial despencou -11% apenas em um mês,
olhando por uma medida mais global da economia,
o índice de atividade econômica do Banco Central
despencou -3,38% em junho. Com a falta de
suprimento de combustíveis e outros produtos, que
pressionou a oferta, a inflação saltou na margem,
levando a baixíssima inflação acumulada em 12
meses, de 2,85% para 4,39%, apenas no mês de
maio, diminuindo em muito o confortável cenário
inflacionário que o país tinha.
O resultado direto da inércia política, somado à
paralisação dos caminhões, foi um desempenho
pífio da atividade econômica em 2018 que deverá
encerrar o ano crescendo ao redor de 1,3% segundo
nossas projeções. No começo do ano, acreditávamos
que o PIB poderia se expandir ao redor de 3%. Nos
frustramos junto com o mercado que esperava
um crescimento ao redor de 2,7%. Em março, o
número chegou aos 2,9%, porém tudo foi por água
abaixo com a greve. Imediatamente após a parada,
a expectativa se reduziu para 1,5%, e hoje está na
órbita de 1,3%, como mostra o gráfico abaixo.

EXPECATIVA PIB - FOCUS - MEDIANA

Referência: Banco Central - Relatório Focus; Elaboração: Guide Investimentos.
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Apesar da frustração com o crescimento, existem
alguns pontos positivos para a atividade econômica
em 2018: do lado da oferta, o setor de serviços,
que corresponde por mais de 70% da economia,
crescerá ao redor de 1,5% e, pelo lado da demanda,
os investimentos devem avançar 4,4%, pela primeira
vez desde 2014.
No campo monetário… Iniciamos 2018 com uma
perspectiva de que a política monetária continuaria
atuando de forma a estimular a economia e que a taxa
de juros terminaria o ano ao redor de 6,75%. Porém, a
ociosidade e a inflação cadentes, principalmente de
serviços, abriram espaço para que a taxa encerrasse
o ano em 6,5%.

A nova força quebrando a inércia e a paralisia
econômica… Independente de quem vencesse as
eleições, a inércia política seria quebrada. Em uma
disputa, mais uma vez polarizada entre direita e
esquerda, o país optou pela primeira opção. Jair
Bolsonaro (PSL) venceu a presidência, ao mesmo
tempo que uma grande renovação aconteceu
no legislativo, principalmente na câmara dos
deputados. A diminuta bancada do PSL que tem
atualmente apenas 1 deputado, agora passará a
contar com 52 parlamentares neste ano.

[...] somente através do
mercado se alcança a opulência,
enquanto que para a preservação
da liberdade o instrumento
fundamental é a democracia.
Ambos, opulência e liberdade são
valores desejáveis.
O mercado pode gerar opulência
sem democracia, e a democracia,
sem o mercado, pode degenerar
em pobreza. Conciliar o mercado,
que é o voto econômico, com a
democracia, que é o voto público,
eis a grande tarefa da era póscoletiva - o século XXI.
Roberto Campos,
A Lanterna na Popa
Lá fora um ano de águas revoltas: As economias
desenvolvidas tiveram uma dinâmica bastante
diferente em 2018 do que em 2017. A relativa
tranquilidade em termos de crescimento
econômico foram dando espaço a uma clara
desaceleração, principalmente na Europa e China
e em menor grau nos Estados Unidos, onde os
sinais ainda são mistos. As condições financeiras
nas economias desenvolvidas também passaram
a ficar mais restritas.
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Nos EUA, há sinais de que a dinâmica de elevação
da taxa de juros começou a afetar o lado real da
economia, apesar do PIB e o desemprego ainda
mostrarem uma economia muito robusta. Porém,
alguns setores como o imobiliário já começaram
a mostrar uma desaceleração maior na margem.
Esse movimento pode se espalhar, a julgar pela
forte deterioração das condições financeiras,
principalmente após outubro. Adicionalmente,
de acordo com algumas métricas, a inclinação da
curva de juros tem ensaiado uma reversão. Como
se sabe, inversões da curva de juros americana,ou
seja, quando as taxas longas de juros ficam abaixo
das taxas curtas, tornando negativa a diferença
entre elas, significa que representam confiáveis
indicadores antecedentes de recessões. Tais
movimentos nas variáveis financeiras são fatores
importantes que banco central americano leva em
consideração para tomar suas decisões de política
monetária. Não surpreendeu, portanto, que Jerome
Powell, presidente do FED, tenha moderado o
seu discurso agora no final do ano, passando a
comunicar uma maior cautela com o processo de
normalização da política monetária.
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Falta vento na vela da economia europeia…
Na zona do euro, ao longo de 2018 vimos uma
moderação no crescimento econômico. Ao
contrário da economia americana onde o PIB
cresce a taxas bem acima de seus níveis potenciais,
o PIB europeu cresce 1,7% bem mais próximo de
seu potencial de 1,5%. Outros indicadores têm
mostrado uma erosão da confiança e do clima
de negócios. A preocupação com o rumo da
economia (e seu efeito negativo sobre as bolsas) e
a falta de solução duradoura para o desequilíbrio
orçamentário italiano fizeram com que as
condições financeiras na área do euro passassem
para o campo restritivo neste fim de ano.

7

Relatório Anual 2019

2018, A Lanterna na Popa

Emergentes encararam mares revoltos em 2018…
Em 2017 as águas eram bem mais favoráveis a
nós, com o risco país das economias emergentes
recuando, na média, 35%. Já em 2018 o risco subiu
significantes 73,65%, retirando Argentina e Turquia
(países que mais sofreram ao longo de 2018) da
lista. O risco de emergentes subiu 41,39%. Além da
pressão global, fatores idiossincráticos afetaram
Turquia e Argentina que tiveram que lidar com
ataques especulativos contra as suas moedas,
uma vez que possuem boa parte de seus débitos
(privados e públicos) em moeda estrangeira, além
de terem grandes déficits em conta corrente. O
resultado: o risco argentino entre janeiro e novembro
subiu 163% e o turco 130%. O risco brasileiro teve um
desempenho um pouco melhor que os emergentes
ex-Turquia e Argentina, aumentando 40,59%.

Faz parte da amostra o CDS de 5
anos dos seguintes países: África do
Sul, Argentina, Brasil, Chile, China,
Colômbia, Coréia do Sul, México, Peru,
Rússia, Tailândia, Indonésia e Turquia.

1
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A guerra comercial piora a tempestade…
A disputa comercial sino-americana foi mais um
fator que somou no difícil ano dos emergentes.
Uma vez que as economias emergentes
possuem, em sua maioria, relações quase que
umbilicais com a China, principalmente no
fornecimento de commodities e manufaturas
simples. No apagar das luzes de 2018 existe um
indício de início de uma trégua mais longa entre
Estados Unidos e China, iniciada no encontro
do G-20 em Buenos Aires. A disposição para a
negociação é encorajadora para o crescimento
mundial a médio prazo. Mas os mercados ainda
não se convenceram de que uma trégua mais
longa ou até mesmo um acordo definitivo para
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encerrar a questão, esteja próximo de acontecer.
Tais efeitos sobre as economias emergentes
foram sentidos em cheio pelo nosso
câmbio. Utilizando métodos econométricos,
conseguimos dissociar o movimento cambial
em duas partes: (1) uma externa e; (2) outra
idiossincrática (apenas fatores brasileiros), tal
análise é de extrema importância, uma vez que
conseguimos saber o que de fato está gerando
pressão sobre a nossa moeda. O componente
externo se desvalorizou 21%, indicando que
boa parte do movimento da nossa moeda, de
desvalorização, foi oriundo de fatores alheios às
particularidades da economia brasileira.

Minha mensagem principal é que
o Banco Central precisa balancear
os riscos. Temos, de um lado, uma
inflação baixa que está ocorrendo
hoje, tanto nos núcleos quanto nas
projeções para 2018. Mas é preciso
balancear esse espaço que temos
para estimular mais a economia
com o nosso desejo de que o que
foi conquistado até agora em
termos de queda da inflação e dos
juros permaneça no futuro.
Ilan Goldfajn,
Presidente do Banco Central
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CENÁRIO INTERNACIONAL
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Águas turbulentas à frente…
No cenário internacional navegamos em direção
a um sol poente. Tal sol quando a pino foi muito
favorável aos países emergentes, marcado por
um crescimento econômico global robusto, um
ambiente de juros baixos e, portanto, abundante
liquidez que ajudou e muito os emergentes.
Nos próximos dois anos, acreditamos que o
crescimento global observado nos trimestres irão
começar a mostrar sinais de desaceleração mais
acentuados, porém, apresentando taxas próximas
ou iguais ao potencial de crescimento. 2019 será
o ano do início da convergência para esses tais
níveis potenciais que tanto falamos. A OECD vê o
crescimento global saindo de 3,7% a.a em 2018
para 3,5% em 2019.
Apesar das condições financeiras já desafiadoras
no ambiente global, acreditamos em um alívio do
balanço de riscos, o que manterá as condições
em terrenos ainda estimulante para as principais
economias globais.
Nos Estados Unidos, esperamos uma moderação
no consumo das famílias, que hoje se encontra em
níveis bem elevados. O consumo das famílias tem
uma defasagem natural ao ciclo econômico, e é um
dos últimos indicadores a mostrar desaceleração,
pois os efeitos do crescimento sob o mercado de
trabalho acontecem de forma defasada, logo é de se
esperar que alguns setores da economia americana
devam perder fôlego antes do consumo, como é o
caso dos investimentos.
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Ainda nas águas de Trump, vemos a gradual
diminuição do impulso fiscal advindo da reforma
aprovada em 2017 e já podemos observar um
arrefecimento nos números de investimento fixo
que registraram o primeiro trimestre negativo
desde 2015.
No cenário de juros, é provável que o FED continue
o ciclo de alta. Hoje, as projeções do FED mostram
que a taxa de juros neutra americana estaria ao
redor de 3%, porém o mercado acredita que essa
taxa é ainda mais baixa, uma vez que está implícito
nas taxas de mercado um juro bem menor para
2019 e 2020. Isso mostra que o mercado não
acredita em um ciclo de alta de juros muito longo.
Essa expectativa dos mercados suscita algumas
discussões acerca de uma possível recessão se
aproximando no curto prazo (ao redor de 2020)
ou, se simplesmente existe de fato uma mudança
na estrutura da economia americana, que permite
uma inflação sob controle com uma economia
crescendo ao redor de seus níveis potenciais, ao
mesmo tempo que os juros permanecerão em um
patamar mais baixo.

Mais riscos do outro lado do oceano atlântico…
Na região do euro, o crescimento também irá perder
fôlego ao longo de 2019, mantendo a tendência de
desaceleração apresentada em 2018. Porém, ao
contrário dos Estados Unidos que deverá ter uma
desaceleração, em grande parte ao ciclo econômico,
na Europa o ciclo poderá ser antecipado pela queda
da confiança, como consequência dos riscos políticos
da região, como por exemplo a questão do Brexit, que
irá se resolver (ou não) já nos primeiros meses do ano;
Os problemas fiscais italianos que podem pressionar
as condições financeiras da região; Além também de
riscos menores advindos da França e da Alemanha.
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No front monetário europeu…
Com o crescimento convergindo para o seu
potencial de 1,5% ao longo de 2019 e 2020, e com uma
inflação consistentemente abaixo do objetivo de 2% da autoridade
monetária, acreditamos que o BCE adote uma postura cautelosa acerca do
início de um ciclo de alta de juros. Apesar de terem anunciado que a taxa começaria a subir
em meados de 2019 (verão europeu), existe espaço para que a mesma só comece
a subir no primeiro semestre de 2020. Tal movimento traria um alívio às
condições financeiras globais.

A muitas léguas
de distância, uma nação
misteriosa chamada China…
A economia chinesa é um dos grandes focos
de atenção para 2019, com o seu governo continuando
a estimular e reformar a economia, de forma a trocar o motor
do barco enquanto ele navega, fazendo que o crescimento com base em
investimentos maciços em infraestrutura e exportações seja substituído
por um modelo mais calcado em consumo interno e serviços.
O crescimento econômico chinês deve apresentar moderação em 2019,
depois do PIB da nação da muralha deverá crescer ao redor de 6,5%
em 2018. O governo chinês deverá perseguir metas mais realistas de
crescimento e, se necessário, irá adotar mais medidas de estímulo fiscal
e monetário, um expediente que já vem sendo amplamente utilizado
pelo governo para evitar desacelerações fortes da economia.
A China deve perder fôlego e crescer a taxas menores, o
que é comum para economias em transição de renda per
capita, do nível baixo para o médio. Nos próximos anos
não seria nenhuma surpresa ver a economia chinesa
crescendo ao redor de 6% ou até mesmo 5% a.a.

Em suma, as perspectivas globais, tais como apresentadas, vêm se mostrando mais desafiadoras para 2019 do que
o observado nos últimos anos. Os juros estão se elevando ao redor do mundo e o crescimento, mesmo que acima
do potencial mostrará moderação e a liquidez será mais restrita.

12

www.guide.com.br

Relatório Anual 2019

O navio deixa o porto…Como um marinheiro atento
à frente do timão do navio, estamos construtivos
com o mar que se apresenta à diante. A economia
deverá acelerar em 2019, crescendo ao redor dos
2,5%. Nosso número pode parecer conservador em
um primeiro momento, porém acreditamos que os
embates políticos do primeiro semestre de 2019 irão
segurar um pouco as condições financeiras e o nível
de confiança de todos os setores da economia, sendo
que este último afeta diretamente os investimentos,
portanto só devemos ver a economia acelerando
com mais vigor a partir do segundo/terceiro trimestre,
momento onde será mais claro se as reformas fiscais
que o país tanto precisa irão avançar ou não. Uma vez
aprovada ou com uma expectativa bastante forte de
aprovação da reforma (acreditamos na aprovação),
a confiança irá subir, as condições financeiras irão
aliviar e, portanto, o investimento voltará a crescer,
acelerando a atividade econômica. O grande risco
para o crescimento da economia em 2019, e que pode
nos fazer rever as nossas projeções, é o insucesso do
avanço das reformas, um cenário o qual atribuímos
uma chance muito pequena de se realizar.
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A LANTERNA NA PROA,
BRASIL
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Importante lembrar que a economia brasileira
se encontra hoje com uma grande capacidade
ociosa, tanto de emprego quanto de capital, ou
seja, existe um espaço relevante para crescer sem
gerar pressão inflacionária.
Nesse cenário vemos uma melhora gradual do
mercado de trabalho em 2019, que deverá terminar
o ano muito aquém de seu potencial. O desemprego
deverá terminar o ano ao redor dos 11,5% em termos
dessazonalizados. Os salários devem exibir uma
recuperação modesta, o que faz com que a massa
salarial mantenha a tendência de recuperação, o
que significa uma melhora no consumo das famílias.
Importante notar que um mercado de trabalho
ainda longe de seu potencial não gerará pressões
inflacionárias relevantes, o que corrobora com a
nossa tese de que os juros irão permanecer baixos ao
longo de 2019.
Juros mais baixos = mais potência para o navio
em 2019… Olhando à frente, mesmo com a
desvalorização acentuada do câmbio ao longo de
2018 e a piora do cenário internacional, esperamos
para o ano vindouro uma inflação de 4%, abaixo da
meta de 4,25%. O bom número advém da inércia
deixada no ano de 2018, além da aprovação das
reformas, o que deverá fortalecer o real frente ao dólar,
além da grande ociosidade da economia brasileira.
Qual o tamanho global dessa ociosidade? Uma
métrica bastante usada pelos economistas é calcular
o hiato do produto, que nada mais é que a diferença
entre o produto potencial e o quanto a economia
de fato produz. Para tal cálculo, utilizamos a função
de produção combinada com outras técnicas
econométricas. Conclusão: o hiato do produto
continua hoje muito negativo, ao redor de -3,6%.
Por sua vez, levando em consideração que o país tem
um crescimento potencial de 1% em 2018, e 1,5% nos
anos seguintes. Assumimos que a economia crescerá
1,3% em 2018, 2,5% em 2019, e 3% em 2020 e 2021.

14
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A diferença entre o potencial e o observado,
isto é, o hiato, irá fechar (ser zero) apenas entre
o primeiro e segundo semestre de 2021. O que
significa dizer que existe um espaço de 2,5 anos,
para que a economia possa se expandir sem gerar
pressões inflacionárias relevantes.
Dada as discussões acerca do cenário de atividade
para 2019, podemos então traçar os nossos cenários
básicos de juros. Aqui traçamos dois cenários, onde
as premissas são as mesmas: a economia se acelera
ao longo de 2019 até atingir uma taxa acumulada
em 4 trimestres de 2,5%, o câmbio é de R$3,72 e
acreditamos que a expectativa de inflação estará
consistentemente abaixo da meta em 2019, com
uma diferença de 0,25p.p.
No cenário 1 acreditamos que o crescimento
potencial da economia é de 1,5%. E no cenário 2
repetimos todas as hipóteses, porém estressamos
o cenário 1 acerca do crescimento potencial, onde
consideramos um aumento potencial igual a zero.
Para o cenário 1 acreditamos que a taxa Selic irá
permanecer constante em 6,5% ao longo de todo
o ano de 2019. no cenário de estresse, onde o hiato
do produto é menor, temos que os juros chegariam
a 7%. Portanto, é razoável apostar num juro que
ficará entre 6,5% e 7%.
Acerca do produto potencial, existe uma série de
fatores que podem acelerar o seu crescimento,
levando-o acima dos 1,5% que consideramos
em nossos cenários. A aprovação da reforma da
previdência, bem como os efeitos de uma boa
agenda de reformas microeconômicas trariam
importantes ganhos de eficiência e produtividade.
Sem contar que o novo governo tem falado
bastante acerca de uma maior abertura comercial
da economia, que também pode ter grande efeito
positivo sobre o produto potencial no curto prazo
ao estimular a concorrência, além de ter efeito
desinflacionário grande.
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Riscos

E OS RISCOS DO CENÁRIO INTERNACIONAL?

Nos EUA: Dois pontos principais nos preocupam: (i) a guerra
comercial com a China, apesar de existirem sinais que
indiquem que uma trégua possa acontecer ainda em 2019,
pode ser o epicentro de uma grande crise de confiança global;
e (ii) a tensão política que emana de Washington D.C, onde já
há o risco de um paralização do governo iminente, fruto de
discussão sobre a validação do orçamento de U$5 bilhões
para a construção do muro na fronteira do México. Ainda mais
grave, temos as investigações da procuradoria geral sobre o
envolvimento de russos nas eleições que elegeram Donald
Trump – apesar de pouco provável, o risco de impeachment não
deve ser descartado, principalmente agora que os Democratas
detêm a maioria dos assentos na Câmara dos Deputados.
Por fim, existe o risco econômico: Apesar de não ser concreto,
temos uma série de estudos que apontam para um aumento
da probabilidade de uma nova recessão econômica, incluindo
a menor leitura para o prêmio entre os juros dos títulos de 2
e 10 anos nos últimos 10 anos. Vale ressaltar: uma inversão
da taxa de juros, quando o retorno do título de 10 anos fica
menor do que o do título de 2 anos, é um indicador de recessão
econômica iminente (tal risco já ultrapassa 50% para 2021).
Para 2019 a chance de recessão usando a curva de juros
americana como preditor está ao redor de 16%.

Na Europa: O balanço de riscos é em sua grande maioria
de natureza política, onde acreditamos que haverá em
algum momento uma convergência e acordos serão
costurados tanto em questões particulares às nações
europeias, quanto a nível continental.
Enquanto a disputa orçamentária Italiana parece
encaminhada a uma resolução, o foco das
preocupações no bloco se volta à França. As medidas
apresentadas por Macron para apaziguar a população,
que vem organizando protestos extremamente
violentos, ameaçam pressionar a dívida pública
francesa. Segundo alguns analistas, o endividamento
pode chegar a ultrapassar o teto de 3% em relação
ao PIB estabelecido pela Comissão Europeia, o que
pode culminar em uma nova crise na Zona do Euro.
Além de demonstrar ao governo Italiano de que eles
não estariam sozinhos na vontade de estourar o teto
de 3% do déficit para a política fiscal.

[...] Essa farsa em forma de caça às
bruxas russas, começou como uma
“apólice de seguro” bem antes de
eu ser eleito, e é muito prejudicial
ao nosso país. Eles (seus opositores)
estão emboscando pessoas com
falsos depoimentos, mentiras ou
com com relatos de eventos não
relacionados que ocorreram há
muitos anos atrás. Nada tem a ver
com Conluio. Um verdadeiro Golpe
Democrata!
Donald Trump,
Presidente dos EUA
16
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Reino Unido: Brexit... O acordo pela concretização
do divórcio do Reino Unido com o bloco Europeu
parece ter chegado a um impasse. Apesar da
Primeira Ministra, Theresa May, ter se saído
vitoriosa na moção de desconfiança, mantendo
sua posição de liderança frente às negociações,
o acordo preliminar que ela tem em mãos
não parece ter chances de ser aprovado em
Parlamento, pelo menos por ora. Na outra frente
o grande problema enfrentado por May é que o
Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude
Juncker, garantiu que não negociará quaisquer
alterações ao acordo inicial. Tendo isso em
mente, o desenvolvimento do Brexit se torna mais
imprevisível, e nem um segundo referendo deve
ser descartado. Vamos acompanhar....

Riscos

China: O arrefecimento da economia Chinesa
ficou mais evidente este ano. Leituras fracas de
pesquisas importantes como vendas do varejo e
produção industrial deixam claro que os efeitos
da guerra comercial foram sentidos nos últimos
meses de 2018. Combinada a previsão de uma
desaceleração econômica em escala global, caso
a disputa comercial com os EUA não se resolva, o
perigo é uma queda de ritmo ainda maior que pode
chegar até à contração em setores específicos. Além
do risco de uma inversão abrupta do mercado de
crédito, que poderia colocar a economia chinesa
em uma trajetória de franca desaceleração.

O país votou em prol
da saída da União
Europeia, e é o papel
do Governo e do
Parlamento garantir
que isto aconteça.
Theresa May,
Primeira Ministra Britânica
www.guide.com.br
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No Brasil, o maior risco é político, existe ampla
capacidade de crescimento por todas as métricas,
principalmente as de ociosidade nos mercados de
trabalho de capital. Ao longo dos últimos anos as
empresas diminuíram e muito a sua alavancagem,
portanto, somos um país pronto a se lançar ao mar
do crescimento. Porém, existe os mares revoltos
da política nacional que podem até mesmo levar o
nosso navio a naufragar.
O principal risco para 2019 seria a percepção de
que Jair Bolsonaro não teria capacidade política de
aprovar uma boa reforma da previdência.
Não é novidade para ninguém que as finanças
públicas brasileiras enfrentaram nos últimos
anos importante deterioração, com as contas do
governo rodando com déficit desde 2014. Hoje a
configuração fiscal do país nos coloca em uma
trajetória insustentável da dívida pública, para
evitar que o país navegue em direção a insolvência

Se eu tivesse que fazer uma
única mudança seria a reforma
da Previdência, porque o
déficit sobe de R$ 50 bilhões
para R$ 80 bilhões num ano,
para R$ 130 bilhões no outro,
é uma bola de neve que vai
explodir o Brasil inteiro.
Paulo Guedes,
Ministro da Economia
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é preciso aprovar a agenda de reformas estruturais
necessária, e a mais importante é a da previdência.
Ainda no campo fiscal, continuamos a acreditar
que as metas (resultado primário, teto de gastos
e regra de ouro) devem ser cumpridas em
2018 e em 2019. Governo central deve registrar
déficit próximo a R$ 130 bilhões. A melhora na
arrecadação federal é reflexo da recuperação
gradual da atividade. Para 2019, nossas estimativas
preliminares apontam para um déficit pouco
abaixo de R$ 120 bilhões para o governo federal.
A atividade continuará a ter papel importante no
aumento da arrecadação. É possível que a agenda
de concessões e privatizações ganhe força no
próximo governo, o que poderá impulsionar a
receita da União. Nesse sentido, adicionamos em
nosso cenário um valor simbólico para a cessão

onerosa no próximo ano. As incertezas em relação
à cessão, no entanto, ainda são grandes. Já as
despesas devem continuar a avançar e, como
premissa, adotamos um valor próximo ao teto.
Espera-se que o país passe a registrar superávits
primários a partir de 2022. Com um cenário mais
otimista para o crescimento econômico, a relação
dívida bruta/PIB começará a declinar já em 2023.
Tudo isso depende da aprovação de uma boa
reforma da previdência.
Hoje gastamos algo em torno de 55% do orçamento
primário do governo federal com previdência
(uma medida ampla), apenas para comparação,
gastamos apenas 10% com saúde e educação.
Basta ver o gráfico abaixo:

Previdência (Pública + Privada)
Funcionalismo
Saúde

55%

Educação
Bolsa Família
PAC
Outras despesas
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O gigantismo do gasto previdenciário não é estático e sim dinâmico, ele cresce todos os anos. Dada a
demografia do país e a regra de reajuste do salário mínimo (que corresponde a 66% dos benefícios
previdenciários pagos), portanto, tal gasto avança em termos reais todos os anos. O próximo gráfico traz
uma projeção do gasto primário do governo federal com o teto de gastos atuando e sem reforma da
previdência. Note que em 2026 haverá menos que a metade de recursos que existe hoje para as demais
despesas primárias, pois elas serão comprimidas pelo crescimento do gasto previdenciário que será de
aproximadamente 80% do gasto primário do governo federal.
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Outras despesas ajustadas com o teto

Referência: Secretaria do Tesouro Nacional
Elaboração: Guide Investimentos.
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Óbvio que um cenário como o descrito é hipotético, uma vez que o teto será descumprido diante do
crescimento das despesas obrigatórias, principalmente aquelas relativas ao funcionalismo e previdência,
um descumprimento do teto já seria um cenário de bastante estresse.
Acreditamos que o risco de uma boa reforma não passar é baixo. Bolsonaro tem na câmara uma base ampla,
com mais ou menos 51% dos deputados eleitos dentro da sua esfera de influência. No Senado, a situação
é um pouco menos confortável, com 41% dos senadores na esfera do governo. No momento, já vemos Jair
Bolsonaro trabalhando para amealhar suporte e trânsito político com aqueles que não são da base, mas que
terão peso decisivo na votação das reformas.
Porém, o não avanço das
reformas é de longe o maior
risco para o país, como já
salientamos. Um cenário de
frustração nos levaria a rever
todas as nossas projeções.
O crescimento poderia ficar
ao redor dos níveis de 2017
e 2018, próximo de 1%,
enquanto a taxa de juros teria
que ir para um equilíbrio mais
elevado para compensar a
inflação pressionada pelo
câmbio desvalorizado (ao
redor dos R$4,10) e pela piora
das condições financeiras.

www.guide.com.br
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Permanecemos com um cenário construtivo em
relação aos ativos de risco local. Desde o início desta
última gestão econômica (isto é, em maio de 2016) –
que passou a adotar, em conjunto com o Legislativo,
uma série de medidas visando recuperar a confiança
dos agentes de mercado, além do foco para retomar
as reformas macro e microeconômicas – ficamos
mais otimistas com o futuro do país. Agora, em
especial, a recuperação do crescimento econômico
deve começar a ganhar mais fôlego.
Após vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições
presidenciais deste ano, a expectativa é que a agenda
de reformas estruturais (em especial, a Reforma
da Previdência) no país se intensifique ao longo
destes próximos meses. O maior alinhamento entre
Fazenda e demais Ministérios e Planaltos devem
abrir espaço para negociações mais saudáveis entre
as Casas. No governo de Bolsonaro, espera-se que o
presidente eleito tenha como principais prioridades:
(i) rígido ajuste fiscal, regido, principalmente, por
cortes de gastos públicos; (ii) maiores investimentos
em infra-estrutura; além (iii) dos maiores gastos com
segurança pública e tecnologia. Nossa expectativa
é que, já nos próximos meses, observaremos: (a)
revisões mais positivas para atividade econômica
Brasil; (b) continuidade da redução da percepção de
risco-país; (c) maior atratividade local para receber
investimentos de recursos estrangeiros.
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SOBRE O IBOVESPA

Perspectivas

É neste contexto que projetamos nosso cenário base
ao redor de 119 mil pontos até final de 2019 (+36%
de upside). Sustentamos nossa recomendação,
diante: (i) das perspectivas de melhora econômica,
com índices de confiança melhorando nos próximos
meses, em diversos setores; (ii) maior alinhamento
do Congresso com o Executivo; (iii) avanço em torno
dos ajustes fiscais e reformas estruturais; (iv) maior
alocação de fundos locais e estrangeiros em ativos
brasileiros. Assim, vemos uma aceleração do ciclo de
crescimento do lucro das empresas, assim como um
ambiente ainda propício ao aumento de eficiência
das mesmas, com custo de capital mais baixos
quando comparados aos últimos anos. É uma clara
mudança de ciclo.
Para que o Ibovespa alcance esse valor, consideramos
um lucro projetado pelo mercado de R$ 8.800 no final
de 2019, e um múltiplo Preço/Lucro (P/L estimado)
na média dos últimos 7 anos de 13,5x. No tocante ao
câmbio, temos como base uma cotação de R$3,70.

Elaboração: Guide Investimentos.
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COMO POSICIONAR-SE NA BOLSA NESTE ANO?
O nosso portfólio para 2019 combina empresas com: (i) exposição a uma eventual desvalorização do real, em caso
de piora do quadro desfavorável no exterior; (ii) ativos sensíveis à retomada acelerada da atividade econômica local
e taxas de juros, que continuarão em patamares baixos, e que devem beneficiar o processo de desalavancagem das
famílias e empresas; além dos (iii) ativos que estão em setores que podem se beneficiar de mudanças regulatórias,
como é o caso de “Concessão & Logística” e “Petróleo & Gás”. Além disso, selecionamos papéis também sensíveis a
queda da percepção de risco país e entrada de maior fluxo de recursos estrangeiros.
Seguimos atentos, assim, às perspectivas para as empresas locais e, especialmente, em ativos que ainda não foram
corretamente precificados e que podem surpreender de forma positiva nos próximos meses. Algumas empresas
estão melhor preparadas para aproveitar os ventos mais favoráveis deste novo ciclo que vislumbramos. Nomes
relacionados às empresas estatais, serviços financeiros, além de ativos ligados a consumo e com beta mais elevado,
estão entre as nossas escolhas para este ano.
Entre os riscos de nosso cenário-base não se concretizar: (i) interrupção da agenda de reformas; (ii) retomada
da atividade econômica local mais lenta que o esperado; e (iii) aumento mais acelerado das taxas de juros das
economias desenvolvidas. Se isto acontecer, a volatilidade aumentará. Ainda assim, vale comentar que as nossas
escolhas levam em consideração a necessidade de preservação de capital e, por se tratar de uma carteira de prazo
mais longo, o nosso portfolio procura ser balanceado.
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CARTEIRA ANUAL
2019

Recomendações

B3 ON (B3SA3) – Sustentamos nossa recomendação:
(1) expectativa de aumento da procura por ofertas
subsequentes (follow-ons) e IPO’s; (2) poder
de diversificação da receita da B3, com fluxo
bastante resiliente, com serviços completos de
trading, clearing, liquidação, custódia e registro,
e posicionamento dominante em derivativos,
ações, câmbio, renda fixa e produtos de balcão; (3)
no longo prazo, acreditamos que a B3 continuará
procurando por novas oportunidades de
crescimento inorgânico na América Latina.
Banco do Brasil ON (BBAS3) – Sustentamos nossa
recomendação: (1) eficiente gestão de custos e
despesas, além do crescimento das rendas de
tarifas, reflexo do maior consumo de produtos e
serviços; (2) tendência de queda das provisões para
perdas de devedores duvidosos; (3) perspectiva
de retomada da atividade econômica, refletindo
numa melhora na qualidade dos ativos e menor
provisionamento para perdas; e (4) valuation
atrativo (BF P/L de 8,0x em 12 meses, enquanto a
média do setor é próxima de 10x; e (ii) BF P/VC de
1,2x em 12 meses, enquanto a média do setor gira
em torno de 2,0x). Tais fatores devem impulsionar
o lucro da companhia em 2019, e melhorar a
política de remuneração aos seus acionistas.
B2W Digital (BTOW3) – Sustentamos nossa
recomendação: (1) expectativa de crescimento das
vendas de mercadorias próprias (GMV), reflexo do
avanço da estratégia de expansão do Marketplace;
(2) maturação da mudança do modelo de
negócios de e-commerce para modelo híbrido
de plataforma digital, algo que tem permitido
alavancar os investimentos aperfeiçoando sua
relação com os clientes (melhora das entregas das
encomendas e adequação do mix de produtos),
além de beneficiar a geração de caixa livre no curto
prazo; e (3) expectativa de redução do consumo de
caixa quando comparado aos anos anteriores.
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CVC Brasil ON (CVCB3) – Sustentamos nossa
recomendação: (1) posição dominante do mercado
no segmento de lazer offline; (2) crescimento de
seu modelo de negócios híbrido (canais integrados
com uma plataforma digital e rede de postos
de atendimento físicos); (3) boa execução do
management com as recentes aquisições; e (4)
perspectivas de crescimento de reservas em 2019,
com recuperação das viagens domésticas (margens
maiores) e aceleração nas reservas corporativas. Vale
notar bom histórico da administração de entrega
de sinergias e aquisições, onde a CVC tem reforçado
seu posicionamento no mercado: (i) ampliando a
atuação em segmentos onde sua presença é limitada;
(ii) diversificando seu modelo de negócio, indo além
do mercado de pacotes de viagem; e (iii) garantindo
preços bastante competitivos para seus consumidores
finais. Por fim, acreditamos na continuidade da
consolidação do setor.
Ecorodovias ON (ECOR3) – Sustentamos nossa
recomendação: (1) expectativa de crescimento de
tráfego em 2019, diante da recuperação da atividade
econômica local; (2) expansão do seu prazo médio
das concessões, (em especial, após aquisições
da Rodoanel Norte e Br-050), algo que nos deixa
otimista com o plano de negócios da empresa; (3)
expectativa de redução do nível de alavancagem
financeira da companhia.
Engie ON (EGIE3) – Sustentamos nossa recomendação:
(1) melhora da estrutura de capital, após investimento
em energia contratada, reduzindo a volatilidade dos
preços no segmento de geração; (2) management
com entrega de resultados (3) bem posicionada
contra o risco hídrico; e (4) ótima perspectiva de
remuneração aos acionistas via dividendos. Do lado
“macro”, as perspectivas de recuperação da atividade
econômica também devem impulsionar os volumes
da companhia e podemos observar um avanço dos
resultados e margens operacionais da Engie, após
integração das aquisições.
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Even ON (EVEN3) – Sustentamos nossa recomendação:
(1) expectativa de uma recuperação mais acelerada
do ROE dos players de média/alta renda; (2) valutation
atrativo (BF P/VC de 0,8x vs 1,1x de CYRE3 e 1,6x de
EZTC3; e BF P/L de 17,3x vs 21,3x de CYRE3 e 22,2x de
EZTC3); e (3) potencial de maior geração de caixa em
2019 e 2020, fruto do crescimento do lançamentos,
diante da melhora da confiança dos consumidores e
manutenção das taxas de juros, além dos sinais mais
animadores com relação aos distratos. Espera-se que
a Even consiga reduzir seus estoques de forma mais
expressiva nesses próximos trimestres.
Pão de Açúcar PN (PCAR4) – Sustentamos nossa
recomendação: (1) recuperação mais acelerada nas
suas vendas, impulsionado pela melhora em relação
ao fluxo de clientes, ganho de Market Share e bom
desempenho de vendas em “mesmas lojas”; (2)
expectativa de continuidade do forte desempenho da
bandeira Assaí, contribuindo para avanço de margens
e melhora da rentabilidade do GPA; e (3) retomada do
consumo, favorecendo os números do GPA.
Petrobras PN (PETR4) – Sustentamos nossa
recomendação: (1) continuidade da venda de
ativos onshore; e (2) expectativa de venda dos barris
relacionados à cessão onerosa com a União. Vale
destacar o Plano Estratégico e Plano de Negócios e
Gestão 2019-2023, que tem como foco: (a) redução
da alavancagem financeira; (b) maiores investimentos
futuros (em exploração e produção - E&P- em especial)
e significativo corte de custos operacionais; e (c) foco
na gestão estratégica empresarial. Assim, a empresa
deve continuar a se beneficiar: (i) do processo de
vendas de ativos; (ii) da melhora operacional, com
ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) da contínua
desalavancagem financeira. Algo que nos deixa mais
otimistas com os rumos da estatal.
Vale ON (VALE3) – Sustentamos nossa recomendação:
(1) preços mais justos do minério de ferro nos atuais
patamares (entre US$ 65-75/ton); e (2) expectativa
de maior geração de fluxo de caixa, em linha com a
estratégia de redução da alavancagem financeira e
menor custo de funding. A Vale tem se tornado mais
enxuta, com uma maior eficiência, em termos de custo
e alocação de capital, e menos alavancada.
www.guide.com.br
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Carteira 2018

COMO FOI 2018...
A nossa Carteira Anual 2018 foi baseada, em grande
medida, na ideia de “continuação” de alguns
movimentos observados em 2017. Esperávamos a
continuidade do ajuste fiscal, que conseguiria manter
uma perspectiva de crescimento saudável no médio
prazo, e a continuidade no ciclo de queda da Selic,
que evitaria, assim, possíveis aumentos da percepção
de risco-país. Do exterior, estávamos atentos ao ciclo
de normalização de juros nos EUA – algo que, a nosso
ver, poderia colocar em “xeque” o cenário benigno que
ainda se desenhava para os mercados emergentes.
Dentre os ativos que compunham o nosso portfólio,
incluímos alguns papéis mais correlacionados à
aceleração do crescimento local. Balanceando, é
claro, com ativos que detinham características mais
defensivas, e que seriam um “hedge” caso o nosso
cenário-base se mostrasse equivocado. Mais: a greve
dos caminhoneiros e as eleições de 2018 adicionaram
um componente grande de imprevisibilidade ao
cenário que fora traçado. Ainda assim, procurávamos
minimizar estes riscos sobre a carteira.

Entre os destaques positivos da nossa Carteira Anual
estão IRB Brasil, Itaúsa e Petrobras. IRB e Itaúsa, em
especial, avançaram firme em linha com a valorização
do setor financeiro e, queda da percepção de risco
país. CVC Brasil e Rumo também foram destaques
positivos na carteira, capturando a perspectiva de
melhora da economia local e números operacionais
mais fortes ao longo do ano. Na outra ponta, a Ambev
sofreu com os resultados mais fracos dos últimos
trimestres, reflexo do ambiente macro e concorrencial
desafiador para a companhia.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Vale notar o desempenho da Carteira neste último ano: nosso portfólio anual avançou 31,7% (vs 15,0% do Ibovespa).
O resultado refletiu a estratégia de diversificação e maior seletividade dos ativos que faziam parte do portfólio. Com
ativos considerados mais resilientes, blindados ao cenário político doméstico ainda incerto, e outros ativos que,
possivelmente, se beneficiariam de um cenário macroeconômico mais favorável. Em resumo: em momentos de
forte queda do Ibovespa, o portfólio permaneceu com uma sólida caraterística, performando acima do índice de
referência; ao mesmo tempo, considerando que a carteira conta com uma volatilidade mais baixa, em momentos
de euforia, a carteira permanecia no campo positivo, mas ligeiramente abaixo da performance do Ibovespa.

PERFORMANCE DA CARTEIRA TOP PICKS 2018
Acumulado (até 26/12)

Elaboração: Guide Investimentos.
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