




índice

1

Índice 1

Equipe 4

Editorial 5

ESG: Do Bom-mocismo à Performance 7

Entrevista - Pedro Simonetti 16

O Brasil não é desenvolvivo 22

A resiliência da Bolsa em tempos de crise 
e sua relação com o lucro das empresas 27

Tempos Difíceis 35

As ligas 2

Financeira



as ligas

2

Somos a ponte entre os alunos da UFRJ e o Mercado Financeiro. Temos como 
nosso principal propósito dentro do meio universitário promover o conheci-
mento em finanças e explorar as oportunidades de crescimento profissional 
na área. 
 Para tanto, buscamos sempre desenvolver nossos projetos com ex-
celência, idealizadores da Rio Financial também possuímos projetos como 
Minerva Capital, nosso fundo fictício, a Finance Week, semana de Mercado 
Financeiro na Universidade, o Global Report, nossa revista internacional, e as 
participações em competições universitárias.

 Atuando há mais de 5 anos, buscamos ser mais do que um inter-
mediário entre o mercado financeiro e a universidade. Através dos nossos 
quatro pilares de atuação: capacitação dos membros, produção de conteú-
do, organização de eventos e participação em desafios, temos como missão 
imergir totalmente o aluno da PUC-Rio no mercado financeiro, suplemen-
tando o ensino fora da sala de aula e preparando-o para o mercado de tra-
balho. Para isso, contamos com nossos valores - excelência, meritocracia, 
igualdade e autonomia – para garantir que a LMF PUC-Rio se torne uma 
instituição sólida e respeitada em todo o ambiente universitário nacional e 
profissional.

 A UFFinance é a Liga de Mercado Financeiro da Universidade Fe-
deral Fluminense. Fundada em 2015, foi estruturada para impactar expo-
nencialmente o mercado brasileiro. Com o foco de ser uma ponte de co-
nhecimento e conexão com o mercado, sentamos com gestores de diversas 
instituições financeiras para entender o que os mesmos exigem dos profis-
sionais mais eficientes e construímos nossos planos internos de desenvolvi-
mento. Trabalhamos com quatro frentes de estudo: Análise Fundamenta-
lista, Macroeconômica, Técnica e Gestão de Carteiras e, a partir da leitura 
de uma ementa destinada para cada uma das trilhas, geramos relatórios e 
conteúdos que rodam nossa Asset UFFinance fictícia, nosso principal mo-
mento de colocar em prática o que temos e a base da nossa cultura merito-
crática.
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 A Liga de Mercado Financeiro da UFBA, também designada pela 
sigla LMF-UFBA, é uma associação civil sem fins lucrativos, religiosos, 
partidários, de duração ilimitada, com fins educativos.
 Fundada no dia 09 de Dezembro de 2016, por acadêmicos do curso 
de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da Universidade Federal da 
Bahia, tem por finalidade despertar o interesse nos membros, comunida-
de universitária e externa pelo estudo do Mercado Financeiro, bem como 
participar e promover palestras, cursos, congressos e outras atividades in-

 A Liga de Mercado Financeiro FGV Rio tem como objetivo capaci-
tar seus integrantes com as habilidades necessárias para se tornarem profis-
sionais de êxito no mercado financeiro. 
 Fazemos isso através de projetos em grupo, estudando um tema es-
pecífico e realizando apresentações ao final de cada etapa. Além dos proje-
tos, buscamos formar parcerias com instituições do mercado.
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“Na história da humanidade (e dos animais também) aqueles que aprenderam a colaborar e im-
provisar foram os que prevaleceram.”
Charles Darwin

 2020, embora par, foi um ano de cuja essência é ímpar. 2020 é um ano tão ímpar que 
apresentou um raríssimo palíndromo em duas denotações de calendário, no dia 02/02/2020, 
pois mesmo em países em que se altera o mês pelo dia, esse padrão foi mantido. Infelizmente, 
mostrou-se impar também com a chegada do COVID-19, doença que dizimou mais de 600 mil 
vidas até final de julho do mesmo ano. 
 Dentro dessa voga, o ano de 2020 também foi um ano diferenciado para um tipo espe-
cífico de fundos: os Fundos quantitativos. Enquanto outros fundos mais tradicionais puderam 
apresentar quedas expressivas no mesmo período, ao redor do mundo, muitos fundos Quanti, 
como são chamados, apresentaram uma resiliência maior perante a alta volatilidade e a crise 
instaurada no ano em questão. Assim como no filme Moneyball (2011), os fundos quantitativos 
no início foram ultrajados como moda e pouco eficazes, mas a verdade que não se cala mais é: 
vivemos um tempo cujas estatísticas valem tanto ou até mais que velhas verdades. Pensando nis-
so, apresentamos nessa revista uma incrível entrevista com um fundo que passou pela crise com 
maestria: Giant Steps.
 Embora toda sua característica impar tenha sido apresentada, o ano de 2020 ainda é um 
ano par, e muito par! Um ano com 12 divisores distintos, cuja soma é 4284 e que, não apenas é 
par, mas todos os seus algarismos o são. Com isso, uma inegável premissa deve ser levada em 
conta: a resposta certa não está em um ponto de vista, mas na interseção dos melhores resulta-
dos possíveis entre os mais diversos pontos de vista. Um ponto de vista que não pode ser negado 
jamais é que, por mais que o ser humano mude, nunca deixamos de ser humanos, ou seja, a his-
tória tende a se repetir, não exatamente com o mesmo personagem, mas se repete dentro de um 
mesmo contexto. Com isso, nessa edição também trouxemos estudos históricos de crises para 
nortear cenários prováveis e mostrar que a história não mudou tanto.
 Caro leitor, é com honra que nós participantes de 4 ligas do Rio e uma liga da Bahia apre-
sentamos um compilado profundo de estudos acerca do atual momento que vivemos, trazendo 
tanto dados históricos e modernos para fundamentar esta edição. Com o norte editorial baseado 
na frase de Darwin, essa edição é um convite ao leitor para uma adaptação da forma como os 
investimentos são feitos, mas sem nunca esquecer que o que determina uma mudança futura é 
um acontecimento passado que deu certo.

Equipe do Rio Financial
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ESG: Do Bom-mocismo 
à Performance Financeira

O Critério ESG (Environmental, 
Social and Governance)

Vivemos uma realidade marcada 
pela variabilidade de ideais, costu-
mes, práticas e tendências, na qual 
a informação se configura como 
principal vetor de transformação.         
Dentro desse contexto, os critérios 
ambientais, sociais e de governança, 
representados pelo acrônimo ESG 
(ou ASG, em português), têm se 
configurado como importante fren-
te de análise na mitigação de riscos 

e na seleção de empresas com mo-
delos longevos, resilientes às mu-
danças iminentes.
Distintivamente dos métodos tra-
dicionais de avaliação de empresas, 
como DCF, Múltiplos ou Real Op-
tions, o ESG se caracteriza como 
uma frente de estudo complementar 
e intrínseca ao processo evolutivo 
do mercado, focada essencialmente 
na qualidade do investimento.

Aplicabilidade na Mitigação de 
Riscos

Os riscos inerentes às companhias 
são diversos, e muitos já conhe-
cidos. Seja o rompimento de uma 
barragem, o vazamento de infor-
mações de clientes para pesquisas 
eleitorais ou até mesmo escândalos
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de corrupção governamental. O 
mercado, junto à toda sua eficiência, 
reage às notícias e ajusta seus preços 
de acordo com o que é divulgado ou 
minuciosamente investigado. Logo, 
surpresas nem sempre são bem vin-
das no universo financeiro e é aí que 
fatores como transparência e boas 
práticas por parte das empresas se 
mostram necessários.

Os critérios vão além. Tomemos 
como exemplo o mercado de Oil 
& Gas, desconsiderando os óbvios 
impactos deste no âmbito ambien-
tal. Tecnicamente, qual é a sustenta-
bilidade deste modelo de negócio? 
Até quando durariam as reservas 
de petróleo e qual seria a taxa de 
crescimento ideal para a projeção 
na perpetuidade de gigantes da in-
dústria? Investir seguindo critérios 
ESG é ir além.

O que se presencia hoje é a transi-
ção do modelo de capitalismo tra-
dicional, no qual a responsabilidade 
moral de uma empresa resume-se 
em gerar lucro ao seu acionista, 
para uma filosofia de stakeholder, 
devendo nessa a companhia avaliar 
seu papel na cadeia de valor, men-
surando o retorno inerente a todas 
as partes impactadas por sua ope-
ração. 

Parte desse processo deriva da cul-
tura disseminada nas gerações Mil-
lenial e Z. Gerações essas que, como 
mostra o report “ESG as a workfor-

ce strategy”, elaborado pela Marsh 
& McLennan, tendem a compor 
72% da força de trabalho global em 
2029, não sendo surpresa a cres-
cente demanda por instrumentos 
financeiros que priorizem os mo-
delos de negócio mais sustentáveis 
e transparentes.

Em consonância, segundo o mesmo 
estudo, companhias que adotam 
tais critérios vêm apresentando me-
lhores taxas de atração e retenção 
de talentos, além de impulsionarem 
a produtividade e o engajamento da 
equipe com um simples e imensu-
rável fator: o propósito.

Motivados por esse, jovens se mos-
tram, mais do que nunca, preocu-
pados com o impacto positivo na 
sociedade em decorrência das suas 
atividades profissionais, demons-
trando maior interesse e engaja-
mento para com instituições que 
dividam dos mesmos valores.

A Ressignificação do Conceito 
Risco x Retorno

Mais do que uma maneira de mi-
tigar riscos, a implementação de 
critérios ESG também está direta-
mente relacionada à performan-
ce financeira das companhias. Um 
estudo desenvolvido pela Deutsche 
Asset & Wealth Management, em 
parceria com faculdades do país, 
reuniu mais de dois mil artigos tra-
tando a relação entre Corporate Fi-
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nancial Performance (CFP) e ESG. 
A conclusão deste supera as expec-
tativas quando aproximadamente 
90% dos papers apresentam uma 
relação ESG-CFP não negativa.

O mesmo estudo elucida que seguir 
os critérios ESG em empresas de 
países emergentes resulta em per-
formance não negativa em 95,8% 
dos casos analisados e positiva em 
65,4%. Resultado 27,4 pontos per-
centuais acima ao de países desen-
volvidos. 

Ao mesmo tempo, o MSCI apresen-
tou, através de artigos, que quanto 
mais alinhadas estiverem as em-
presas aos critérios ESG, menores 
os custos de capital, de Equity e de 
dívida, assim como menor a vola-
tilidade sistemática das suas ações 
no mercado. O mesmo argumenta 
sobre a correlação negativa entre 
custo de capital e o nível de com-
prometimento ESG de empresas.

Em 2016, o Journal of Sustainable 
Finance & Investment divulga um 
estudo focado na elaboração de um 
modelo de prêmio de risco ESG. 
Esse analisa a volatilidade anuali-
zada, ao longo de 2014 e 2015, de 
companhias “best-in-class” que se-
guem os critérios. Apesar do curto 
período de tempo do estudo, este 
apresenta resultados surpreenden-
tes em se tratando não só da menor 
volatilidade dos papéis, como, tam-
bém, de maiores retornos. 

Analisando doze diferentes setores, 
divididos entre grupo ESG e ben-
chmark usual de ações, a carteira 
formada pelas empresas com me-
lhor performance ESG apresentou 
menor volatilidade anualizada em 
todos os casos, com destaque para o 
spread de 45 pontos percentuais no 
setor de Materials. Em consonân-
cia, 66% dos segmentos também 
apresentaram melhores retornos 
para empresas que seguem esses 
critérios, com uma outperforman-
ce que variou entre 2,25% e 31,84%. 
Dessa forma, constatou-se um me-
lhor risk-adjusted return em 75% 
dos casos analisados no estudo em 
questão.

Materialidade ESG - O Core da 
Análise

Ao analisar as métricas ESG, outro 
conceito de fundamental compre-
ensão é a materialidade. Resumem-
-se como temas materiais aqueles 
que estão diretamente relacionados 
ao core business da empresa, por 
meio dos quais essa consiga maior 
escalabilidade dos impactos positi-
vos visados.

A materialidade difere entre setores 
e, muitas vezes, entre corporações 
do mesmo segmento, devido a par-
ticularidades em seus modelos de 
negócios.  Analisando as institui-
ções financeiras, por exemplo, um 
investimento na redução de emis-
sões diretas (escopo 1) gera um im-
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pacto pontual e relativamente pe-
queno na sociedade, tendo em vista 
o baixo índice de GHG emitido pelo 
setor. Em compensação, a disponi-
bilização de créditos mais acessí-
veis ou o desconto de spread desses 
quando voltados a investimentos 
socioambientais, possuem amplo 
poder de transformação, caracteri-
zando-se como fatores materiais.

Dentro desse contexto, foi criado em 
2011 o SASB (Sustainability Accou-
nting Standards Board), instituição 
sem fins lucrativos que atua voltada 
à padronização das materialidades 
setoriais e das divulgações de in-
formações ESG, configurando-se 
como peça chave na orientação das 
empresas e do mercado financeiro.
Baseado no conceito de materialida-
de e nas análises setoriais desenvol-

vidas pelo SASB, os pesquisadores 
Mozaffar Khan, George Serafeim e 
Aaron Yoon, da Harvard Business 
School, publicaram o paper “Cor-
porate Sustainability: First Eviden-
ce on Materiality”. No estudo, foi 
analisado um grupo amostral total 
de 2.307 empresas durante um pe-
ríodo de 20 anos, sobre o qual tra-
çou-se a correlação entre o desem-
penho material e imaterial dessas 
e o respectivo alfa gerado por suas 
ações listadas em bolsa.
Por meio dos levantamentos reali-
zados, pôde-se constatar uma signi-
ficativa outperformance das ações 
que apresentaram alto desempenho 
em temas materiais e baixo em ima-
teriais, evidenciando que a compre-
ensão dos temas relevantes a cada 
setor é componente vital no proces-
so de análise ESG de empresas.
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Integração ESG ao Portfolio Ma-
nagement

Pela ótica da tomada de decisão, 
o extenso número de empresas a 
serem analisadas por setor econô-
mico pode ser compendiado, ao 
considerar como melhores opor-
tunidades aquelas que seguem os 
critérios ESG. Essa estratégia con-
solida, em um universo específico, 
os ativos com melhores chances de 
performance no longo prazo e me-
nor exposição a risco, como consta-
tado anteriormente. 
Para tal, é necessária a criação de 
um filtro que segregue os melhores 
players de determinado segmento, 
implementado a partir de análises 
intrassetoriais, visando avaliar as 
empresas best-in-class presentes 
em cada área. Essas, por sua vez, 
são definidas como as mais alinha-
das e, consequentemente, apresen-
tam melhores Ratings em relação 
aos critérios ESG.
 A integração de um portfólio ESG 
redefine o que seria “uma agulha 
em um palheiro” em “uma agulha 
em uma gaveta”, no que diz respeito 
ao grupo amostral a ser analisado. 
Logo, o gestor tem mais tempo dis-
ponível para se dedicar a análises 
minuciosas de empresas mais segu-
ras e com fluxos de caixa mais con-
fiáveis.
A partir de um outro ponto de vista, 
o portfolio manager também pode 
ter como objetivo aplicar seu capital 
e utilizar sua influência, seja como 

acionista ou credor, para engajar 
uma empresa às questões ESG ma-
teriais a essa. Tomando novamente 
o caso de Oil & Gas como exemplo, 
um investidor responsável pode 
empregar sua participação nas em-
presas para pressionar a aceleração 
da transição da matriz energética, 
dando lugar a fontes de energia re-
nováveis. Tal posicionamento visa 
reduzir os impactos socioambien-
tais e econômicos negativos decor-
rentes de um determinado busi-
ness, tendendo, consequentemente, 
a aumentar o valor intrínseco da 
empresa no longo prazo.

ESG Equity Analysis | Natura&Co

Colocando em prática os conceitos 
apresentados, foram analisadas as 
particularidades ESG da empresa 
Natura&Co.

Fundada em 1969 por Antônio Sea-
bra, Guilherme Leal e Pedro Passos, 
a Natura&Co é uma holding com-
posta pelas empresas Natura Latam, 
TBS, Aeosop e a recém adquirida 
Avon. A mesma atua com posições 
estratégicas em todos os continen-
tes do mundo, com sua sede princi-
pal em São Paulo.

O negócio da quarta maior empre-
sa de beleza do mundo é focado no 
desenvolvimento, produção e ven-
da de cosméticos, fragrâncias e pro-
dutos de beleza.
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A mesma tem suas ações listadas 
tanto na bolsa brasileira (NTCO3) 
quanto na NYSE (NTCO) e, apesar 
de sua capilaridade a nível mundial, 
possui maior posição na América 
Latina, com mais da metade de sua 
receita líquida advinda da Natura 
Latam.

Mesmo com suas estratégicas aqui-
sições de empresas offshore, a Natu-
ra não deixou que tais miscelâneas 
culturais impedissem seu foco de 
ser uma empresa, de fato, para o 
mundo.

Sua longa lista de premiações nos 
campos de sustentabilidade e im-
pacto social se mostram referência 
no setor em que atua, apresentan-
do planos de impacto positivo ain-
da mais ambiciosos para o futuro. 
Segundo seu relatório de Visão de 
Sustentabilidade 2030, a compa-
nhia planeja preservar três milhões 
de hectares da amazônia, zerar suas 
emissões de gases de Efeito Estu-
fa, disponibilizar salários dignos 
(living wage) para todos os cola-
boradores, rastrear integralmente 
sua cadeia de suprimento crítico e 
garantir 100% de circularidade de 
suas embalagens.

Com o objetivo de traçar uma aná-
lise crítica sobre o perfil ESG da em-
presa, foram utilizadas duas métri-
cas. A primeira, a partir do mapa de 
materialidade setorial desenvolvido 
pelo SASB, que, como comentado 

anteriormente, identifica os níveis 
de impacto de key issues relacio-
nados à sustentabilidade da com-
panhia. A segunda, com base nos 
Global Reporting Standards, elabo-
rados pelo GRI e utilizados como 
referenciais na divulgação de rela-
tórios de sustentabilidade, visando 
uma maior padronização na análise 
de práticas e indicadores, tanto a tí-
tulo de comparação interna quanto 
para com os pares da empresa.

Pautados por ambos, foram traça-
dos os temas materiais inerentes ao 
setor, segregando nossa frente de 
análise às abordagens específicas de 
“E”, “S” e “G”. Para cada um dos key 
issues constatados, realizou-se um 
levantamento de todas as informa-
ções divulgadas ou não pela com-
panhia. Dessa maneira, foi possível 
o endereçamento das políticas, prá-
ticas, indicadores e controvérsias 
relativas a esses fatores, permitindo 
a compreensão do grau de disclo-
sure apresentado pela empresa e de 
sua performance frente a resultados 
históricos próprios e de seus peers.
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A Natura&Co se mostrou como 
exemplo em se tratando da divulga-
ção de dados ESG, ao seguir as mé-
tricas GRI e apresentando grande 
transparência para temas materiais 
em seu relatório de sustentabilidade 
anual, tanto quali quanto quantita-
tivamente.

Entretanto, como constatado na 
análise acima, se mostrou notável a 
escassez de disclosure de indicado-
res por parte de algumas empresas, 
de modo a prejudicar a profundida-
de dos frameworks ESG. Uma vez 
que a abordagem dos temas pelas 
agências é tratada de maneira qua-
litativa, não há um padrão contí-
nuo de análise de performance para 
cada dado.

Em consonância, apesar do tra-
balho realizado pelo GRI e outras 
instituições semelhantes, a falta de 
padronização na divulgação de da-
dos ainda se configura como divisor 
de águas para o desenvolvimento da 

frente de análise ESG. Tal proble-
mática transpassa pela carência de 
uma norma unificada, com respec-
tivo respaldo regulatório, permitin-
do que empresas divulguem seus 
dados da maneira que melhor lhes 
convém. 

De tudo o que foi apresentado, po-
demos afirmar, com boa margem de 
segurança, que seguir os critérios 
ESG é ir além do bom-mocismo, 
estando, também, diretamente re-
lacionado à outperform dos resul-
tados financeiros de uma compa-
nhia no longo prazo. A consciência 
sobre um novo tipo de capitalismo, 
fundamentado em propósito, vem 
ganhando força e os dados apre-
sentam que negócios sustentáveis 
são, de fato, uma maneira eficiente 
de preservação de capital e de ser-
vir à sociedade em seus respectivos 
nichos de atuação. Ainda há um 
longo caminho a percorrer, mas os 
primeiros passos já foram dados.
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Uma
ode à
inovação

 Em 1960, o saxofonista americano John Coltrane estabeleceu um mar-
co na história com o lançamento da música “Giant Steps”. Por meio de um 
padrão único e complexo de composição, a peça foi considerada pela crítica 
como uma das mais inovadoras e, logo após, consolidou-se como um clássico 
do jazz. De forma igualmente revolucionária, o fundo homônimo, com clara 
referência à obra de Coltrane, tem a proposta de modificar a estratégia de in-
vestimentos no Brasil.

 Em entrevista ao Rio Financial, Pedro Simonetti - sócio da Giant Steps 
Capital – acredita que a quantidade massiva de dados produzidos a cada mo-
mento impede o gestor tradicional de digerir toda informação e tomar deci-
sões apropriadas. De fato, estima-se que 90% de todos os dados da história 
foram criados nos últimos dois anos e que 2.5 quintilhões de dados são gera-
dos por dia. Para isso, utilizando a evolução da capacidade computacional, a 
tecnologia entra em cena para encontrar oportunidades em meio a tanto caos.

 Dentre tantas utilizadas durante a conversa, a analogia perfeita foi en-
contrada por Pedro para sustentar tal proposta: 
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A indústria promissora 
dos fundos quantitativos, 
segundo a Giant Steps

Pedro Simonetti, sócio da Giant Steps Capital



“Há 500 anos atrás, era possível minerar ouro em riachos, descobrindo-o no 
meio de pedregulhos. Embora seja quase impossível achá-lo visível na natu-
reza, o processo de extração produz 50 vezes mais ouro hoje em comparação 
ao passado. Não é que o minério deixou de existir;  mas demanda um sistema 
muito mais complexo para encontrá-lo.

A estratégia de investimento precisou adquirir 
esse nível de complexidade.”
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Uma fábrica de ideias

 A estrutura é uma linha de produção. Primeiro, uma equipe de cien-
tistas de dados “mineram” a montanha de informações e constroem a ponte 
entre os dados financeiros e a equipe de gestão. Essa tem o papel fundamental 
de criar ideias de investimento. Do outro lado, essa estratégia é testada por um 
grupo que fará de tudo para refutá-la. “Eles até ganham um bônus no final do 
mês”, disse Pedro. Ao fim, caso tenha se mantido resiliente, a tese é implemen-
tada pela equipe de programadores e fica pronta para ser executada.

“O potencial dos gestores deve ser aproveitado ao máximo. Não queremos que 
eles percam tempo executando ordens; queremos, sempre, que eles tragam 
novas ideias que possam gerar retorno para o fundo.”

Volume de dados criados mundialmente entre 
2010 e 2025 em (zetabytes)



 Além disso, a existência de uma equipe que tenta encontrar falhas e a 
execução das ordens por algoritmos evita a influência de um grande inimigo 
dos gestores: o viés de confirmação.

“O ser humano naturalmente não gosta de estar errado. Da mesma forma, o 
gestor tradicional está a todo momento tentando buscar provas de que ele está 
certo. No nosso caso é o inverso: quem cria a tese, nunca deverá testá-la.”

“Do total da nossa “fábrica”, somente 10% entram na estratégia final; mas te-
mos fortes indícios, de que elas funcionam.”

A classe quant vai acabar

 Não é que os fundos quantitativos acabarão, mas todos os tradicionais 
se apoiarão no poder dos computadores e, assim, não existirá diferença entre 
ambos. É notória, por exemplo, a transição que ocorreu no mercado america-
no, onde quatro dos cinco maiores hedge funds se autointitulam quants. Em 
terras brasileiras, a Giant Steps projeta que a expansão também será inevitável.

“É uma evolução natural da gestão. Nós apenas estamos buscando ferramentas 
eficientes. É compreensível que inicialmente exista um ‘medo’ dos gestores, 
mas todos acabarão utilizando a tecnologia em maior ou menor grau e não 
fará sentido nos considerar uma classe diferente. Todos se tornarão quants.
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 O desafio maior, entretanto, é desmistificar os riscos da tecnologia para 
o investidor brasileiro. Como uma forma de acelerar a transição, os fundos 
têm o árduo dever de facilitar a absorção de informação para a pessoa física.

“De forma similar ao primeiro carro, que foi apresentado como ‘carruagem 
sem cavalo’, nós temos o papel de fazer essa ponte para o investidor.”
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Evolução dos maiores Hedge Funds 
(por patrimônio)

O capital humano
 
 Desde Jim Simons - matemático e renomado gestor da Renassaince - 
houve um estreitamento das relações entre a academia e o mercado. Dos 200 
profissionais do fundo de Simons, um terço é composto por PhD em áreas 
como física, computação, matemática e estatística. Campo comum no mundo 
quantitativo, a AQR e a Two Sigma são outros dois exemplos de gestora que 
foram fundadas por pessoas com um sólido passado acadêmico.

 Espelhando-se nos americanos, os fundos quantitativos no Brasil tam-
bém são compostos por mentes brilhantes e consideram importante a con-
tratação de profissionais oriundos das melhores universidades e com vasta 
experiência em pesquisas. No caso da Giant Steps, somam-se 25 medalhas em 
olimpíadas de matemática e física, dentre diplomas de mestrado e doutorado.

 Questionado sobre uma futura escassez de capital humano em um ce-
nário de expansão dos fundos, Pedro Simonetti diz que já existe essa dificul-
dade, mas que já trabalham para solucionar o problema.
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Antes de migrar para o mercado financeiro, Jim Simons foi professor no MIT e em Harvard, além 
de ter trabalhado descriptografando códigos na Agência Nacional de Segurança (NSA).

A tecnologia a seu favor

 Sem dúvidas, as máquinas definirão o comportamento das sociedades 
e, cada vez mais, ganharão protagonismo na decisão e nos modelos de negó-
cios. Enquanto alguns resistem, outros aproveitam as vantagens competitivas 
criadas pela tecnologia.

 Da mesma forma que a Uber revolucionou o transporte; o Airbnb mu-
dou a  dinâmica do turismo e a Netflix trouxe novas opções de entretenimen-
to, a indústria quantitativa promete mudar o mercado de fundos. Resta saber, 
portanto, quem se adaptará e quem ficará pelo caminho.

“Quando saem da faculdade, muitos recebem proposta da Amazon, Face-
book... É uma concorrência desleal. Por isso, resolvemos nos aproximar des-
de cedo; antes de saírem da faculdade. Foi um dos fatores que nos levou a 
criar um time da Giant Steps para a Olimpíada Internacional de Matemática. 
Conseguimos mentoria e material de estudo para ajudá-los na competição, 
enquanto aumentamos nossa chance de recrutar gênios.”
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O Brasil não é desenvolvido

A pandemia do corona vírus impac-
tou o planeta nos âmbitos político, 
econômico e social. Evidentemente, 
tais impactos foram especialmente 
relevantes a curto prazo, com o nú-
mero de infectados,  os movimen-
tos anormais das bolsas mundiais e 
os gastos emergenciais dos gover-
nos.  A grande questão que se for-
ma é: quais dessas mudanças serão 
passageiras, e quais serão duradou-
ras? Em relação à macroeconomia 
brasileira, essa pergunta é essencial.

Vejamos, de início, como a crise 
abalou as economias até agora. Ob-
servando-se as bolsas mundiais, 
houve grande volatilidade a partir 
de fevereiro. Isso se deu, essencial-
mente, pelo aumento de incertezas 
e das perdas causadas pela pande-
mia.

Nesse cenário de desconfiança e 
aversão a risco, os países que mais 
sofreram com o impacto imediato 
foram os emergentes: o prêmio de 
risco aumentou consideravelmente, 
as taxas básicas de juros despenca-
ram e as sociedades pouco poupa-
doras tiveram seus consumos extre-
mamente reduzidos. Sendo assim, 

Taric Latif Padovani 
LMF / FGV-Rio
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observou-se uma fuga de capitais 
de países em desenvolvimento para 
países já desenvolvidos onde a in-
certeza é menor, em especial os Es-
tados Unidos, cuja moeda é padrão 
internacional. De acordo com o 
FMI, durante os dois primeiros me-
ses de pandemia, 100 bilhões de dó-
lares investidos foram retirados de 
mercados emergentes. Não foi à toa 
que a cotação do dólar nesses países 
atingiu máximos históricos.

Nos últimos meses, os governos ao 
redor do mundo têm conduzido 
políticas de socorro à empresas e 
indivíduos com o aumento do dé-
ficit público e suporte dos bancos 
centrais. No Brasil, têm sido feitas 
transferências à população mais po-
bre que trabalha na informalidade 
e, com isso, especialmente preju-
dicada financeiramente pelo isola-
mento social. Além disso, a tomada 
de crédito por empresas foi extre-
mamente facilitada de modo a im-
pedir sua falência. 

Naturalmente, cada país terá me-
canismos distintos para lidar com 
esses gastos. No artigo “The Age 
of Magic Money”, do jornalista Se-
bastian Mallaby, é defendida a ideia 
de que países desenvolvidos, mais 
precisamente os Estados Unidos, 
passarão a manter gastos públicos 
elevados nos próximos tempos, 
mudança tal desencadeada pelas úl-
timas duas crises globais , a de 2008 

e a atual.  A justificativa é simples: 
eles podem. Vejamos por quê.

De início, é possível observar a cres-
cente presença e poder dos bancos 
centrais nas economias desenvolvi-
das. A partir de 2008, eles passaram 
a ser credores de última instância 
não só de instituições financeiras, 
mas também de não-financeiras. 
A prática do relaxamento quanti-
tativo, que envolveu a compra de 
títulos a longo prazo para achatar 
a curva de juros, passou a ser rea-
lizada de maneira acentuada. Por 
fim, as taxas básicas de juros foram 
fortemente reduzidas. Juntos, os 
bancos centrais da Europa, Estados 
Unidos, Japão e Inglaterra injeta-
ram em torno de 13 trilhões de dó-
lares em suas economias na década 
seguinte à recessão global. Com a 
crise da pandemia, tal tendência foi 
apenas reforçada.

No caso das políticas fiscais destes 
mesmos países, tem-se que sua ca-
pacidade de gasto foi sendo expan-
dida nos últimos anos. Isso ocorreu 
pelos níveis de inflação na última 
década permitirem a manutenção 
de taxas de juros baixas, tornando 
viáveis a alta do endividamento pú-
blico. Aliando-se tal condição ao 
aparecimento de líderes populistas, 
o gasto do governo passou a ser va-
lorizado.

Em meio à atual crise, a tomada de 
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dívidas por parte destes países foi 
ainda mais incentivada. No caso 
do Tesouro americano, como seus 
títulos possuem menos risco, uma 
grande leva de fluxos financeiros foi 
atraída em meio à pandemia. Com 
isso, as taxas de juros destes papéis 
foram reduzidas. Nos primeiros 
quatro meses do ano, o retorno so-
bre os títulos da dívida de 10 anos 
foi reduzido em mais de um pon-
to percentual, estando abaixo de 
1% pela primeira vez na história. 
Consequentemente, mesmo com 
todos os gastos extraordinários do 
governo americano durante a crise, 
projeta-se que a relação entre paga-
mento de dívidas e PIB se mante-
nha intacta.

A grande questão é que o Brasil, 
assim como outros emergentes, se 
encontra longe de apresentar con-
dições favoráveis para expansão fis-
cal. Não apenas por conta do menor 
acesso aos recursos internacionais, 
mas também pela fuga em mas-
sa de capital. Ambos movimentos 
consequentes do aumento de risco. 
Como resultado, a redução da taxa 
básica de juros não impediu o au-
mento das taxas a longo prazo (Fi-
gura 1), efeito inverso do ocorrido 
nos países ricos. O Brasil foi ain-
da o pior em relação aos países da 
América Latina: os juros de títulos 
públicos de dez anos aumentaram 
apenas aqui. Ademais, tal aumento 
é também  prejudicial ao mercado 
de capitais, já que desincentiva o in-

vestimento privado.

Além disso, algumas características 
típicas de nações em desenvolvi-
mento as tornam ainda mais vul-
neráveis. A força de trabalho, em 
sua maioria, é ou autônoma ou in-
formal. Com isso, não só o esforço 
fiscal necessário do governo é mui-
to maior durante a quarentena, mas 
também aumentam proporcional-
mente a perda de capital humano e 
as taxas de desigualdade por conta 
do isolamento prolongado. Conse-
quentemente, espera-se uma gran-
de perda de produtividade na eco-
nomia pós-crise.

Projeta-se também que países de-
pendentes de exportação de com-
modities sofram impacto com a 
redução do comércio internacio-
nal. Tal redução é fruto do freio, no 
mínimo momentâneo, na globali-
zação. Esse efeito interromperia as 
cadeias de produção internacionais 
e diminuiria a demanda global por 
produtos. Os países emergentes, 
cujos balanços de pagamentos são 
dependentes de exportações de 
bens, sofreriam com uma preocu-
pante queda no PIB. Dessa forma, 
a relação dívida/PIB aumenta tanto 
pelo numerador quanto pelo deno-
minador.

Aliando-se os aspectos discutidos 
ao fato de que a dívida pública brasi-
leira já é elevada e crescente, tem-se 
que o Brasil não se encontra em es-
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tado de expandir sua dívida pública, 
situação oposta àquela dos países 
desenvolvidos. Caso essa tendência 
estrangeira acabe influenciando o 
Brasil, a conta recairá sobre toda a 
sociedade, possivelmente na forma 
de uma grave recessão.

Frente a esse cenário, as próximas 
decisões do governo serão essen-
ciais para sinalizar ao mercado fi-
nanceiro se há risco de que o país 
volte à trajetória explosiva que se-
guiu no passado recente. A priori, o 
atual governo estaria comprometi-
do a manter as contas públicas sob 
controle. Entretanto, o presidente e 
sua base aliada não têm seguido à 
risca tal conduta, por vezes flertan-
do com políticas populistas.

Além disso, os congressistas apro-
varam e vêm defendendo pacotes 
de auxilio aos estados e municípios 
descabidos em relação ao cenário 
fiscal do país. 

Por fim, ainda surgiu a discussão 
de eliminação do teto de gastos, o 
que seria uma grande sinalização 
do baixo compromisso com a situ-
ação fiscal. Argumenta-se que tal 
medida seria essencial na proteção 
dos mais pobres no pós-crise. Po-
rém, como mostraram Renato Fra-
gelli e Pedro Ferreira no artigo “O 
futuro não chega no Brasil”, existem 
diversas maneiras de custear tal 
proteção, além de outros benefícios 
sociais, de modo a não sacrificar as 
contas públicas.

Em suma, seja por influência de 
tendências globais ou de políticas 
paternalistas desenvolvimentistas, 
a economia brasileira encontra-se 
em um ponto crítico. Os próximos 
passos do governo irão determinar 
se o país finalmente poderá entrar 
no trajeto de uma economia produ-
tiva e com crescimento sólido, ou 
se enfrentaremos mais uma década 
perdida.
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Figura 1: Curva de juros brasileira. Fonte: LCA Consultoria
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A resiliência da Bolsa em tem-
pos de crise e sua relação com 
o lucro das empresas

Momentos de crise econômica re-
presentam tempos difíceis não ape-
nas para investidores da Bolsa, como 
também para todos os profissionais 
em atividades que movimentam a 
economia de um país. Isso se deve, 
em uma primeira análise, ao fato 
de ocorrer um aumento no núme-
ro de desempregados, concomitan-

temente a uma recessão provocada 
por uma diminuição da oferta ou 
da demanda, já que menos insumos 
estão disponíveis e mais desempre-
go gera uma diminuição da renda, 
o que, por fim, também decresce a 
demanda pelos produtos.

No entanto, é imprescindível levar 
em consideração a origem, o tama-
nho e a profundidade destas crises, 
que não necessariamente são desen-
cadeadas por fatores econômicos 
e nem sempre possuem uma lon-
ga duração ou um impacto muito 
grande para os meios de produção. 
A pandemia global de COVID-19, 
em curso desde o início de 2020, 
apresenta-se como uma crise dis-
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tinta das demais, e cuja extensão e 
impactos para a economia mundial 
ainda não são totalmente conheci-
dos. A alta capacidade de dissemi-
nação do vírus fez com que a maio-
ria dos países decretasse medidas 
de lockdown, paralisando inúmeras 
atividades produtivas.

Estagnações como essa que esta-
mos presenciando - de origem epi-
demiológica - ocorrem raramente, 
fazendo com que muitos gestores 
de empresas, que nunca haviam ex-
perimentado esse tipo de desafio e 
complicações, possam não saber 
como reagir. Por conta da dimi-
nuição da demanda, a receita das 
firmas decresce substancialmente, 
fazendo com que as companhias 
se movimentem rapidamente para 
cortar o máximo de custos possí-
veis e salvar suas saúdes financeiras, 
que já serão afetadas, de qualquer 
forma, por conta dos custos fixos e 
pelo tempo necessário até a dimi-
nuição dos custos variáveis.

É indubitável, todavia, que cada 
empresa possui uma preparação di-
ferente para enfrentar uma instabi-
lidade, assim como também reage a 
ela de maneiras distintas. Empresas 
pequenas tendem a sofrer mais du-
rante esses períodos, uma vez que 
ainda possuem menos caixa, capi-
tal e meios disponíveis para sobre-
viver durante esse tempo em que 
suas receitas chegam a ser mínimas, 
enquanto que as grandes empresas, 

por outro lado, possuem maior ca-
pacidade para sobreviver durante 
um período de tempo prolongado.

Nesse sentido, o objetivo deste ar-
tigo é desenvolver uma abordagem 
histórica do comportamento das 
Bolsas de Valores em momentos de 
crises - que refletem a performance 
das empresas que possuem capital 
aberto - e, dessa forma, tentar re-
lacionar os eventos passados com 
a situação que vivemos atualmente. 
Normalmente, o mercado de capi-
tais é o primeiro mercado afetado 
durante uma instabilidade, devido 
ao pânico generalizado e ao trans-
torno de liquidez para se desven-
cilhar de ações e evitar a perda em 
massa de patrimônio, de modo que 
o preço das ações despenca. Assim, 
investidores perdem parte do seu 
capital e do seu poder de compra, 
intensificando a diminuição da de-
manda e gerando uma queda na 
produção, aumento do desemprego 
e, consequentemente, um declínio 
na receita das firmas. Adiante, se 
encontra em evidência o gráfico do 
S&P 500, onde as partes sombrea-
das representam as principais re-
cessões econômicas da história dos 
EUA, evidenciando a queda brusca 
dos ativos durante esses períodos.

28



Analisando mais a fundo o gráfico, 
porém, chama a atenção outro fa-
tor: em vários desses momentos, o 
período de declínio das ações foi se-
guido por períodos de forte alta da 
Bolsa, num movimento conhecido 
como “V-Shaped Recovery”. Para 
compreender melhor essa situação, 
é preciso entender como os diferen-
tes tipos de empresa se comportam 
durante as crises e, por fim, como 
esse comportamento é refletido 
pela Bolsa.

Pequenas e médias empresas - por 
ainda possuírem pouco capital 
e estarem em fase de maturação 
- precisam estar consistentemen-
te produzindo, gerando retornos 
e reinvestindo seus lucros, até que 
estes se incrementem em um pa-
trimônio considerável para que a 
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empresa enfrente e sobreviva a mo-
mentos de instabilidades e compli-
cações que afetem seus rendimen-
tos, podendo arcar com seus custos 
até que sua receita se restabeleça.

Todavia, quando essas crises ocor-
rem em períodos de maturação 
dessas pequenas e médias empre-
sas, muitas delas se mostram pou-
co resilientes a esses eventos, já que 
não possuem uma saúde financeira 
sólida o suficiente para enfrentar 
uma queda na produção nacional 
do país ou do mundo, fazendo com 
que várias delas se enfraqueçam e 
quebrem.

Dessa forma, pode-se entender que 
momentos de fortes crises econô-
micas, ao mesmo tempo em que 

Fonte: https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data 



impactam a economia como um 
todo de modo muito negativo, cau-
sando desemprego em massa, di-
minuindo a renda total e levando 
à falência milhares de empresas, 
podem, por outro lado, também 
servir como oportunidades para o 
fortalecimento e crescimento das 
maiores companhias. Essa oportu-
nidade se deve ao fato das grandes 
empresas conseguirem dominar 
parte do mercado até então ocupa-
do por esses outros estabelecimen-
tos, mas que não conseguiram se 
manter durante o período mais crí-
tico. Assim, passadas as crises, essas 
firmas estão mais fortalecidas, com 
um maior Market Share, maior po-
tencial de crescimento e, por conse-
quência, maior capacidade de gerar 
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lucro. Esse fato será fundamental 
para entender o comportamento 
das Bolsas de Valores antes, durante 
e após esses períodos. 

Seguindo nesta linha, portanto, to-
memos como exemplo a evolução 
do lucro (em bilhões de dólares) de 
três grandes empresas dos Estados 
Unidos, de diferentes setores, desde 
1997, englobando crises da Ásia, a 
explosão da Bolha Tecnológica em 
2001 e o ataque às Torres Gêmeas, 
além da Crise Financeira de 2008, 
para demonstrar como elas se com-
portaram ao passar essas instabili-
dades e a relação de longo-prazo da 
evolução do lucro das firmas com 
relação à evolução do preço das 
suas ações.
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Ao analisar esses gráficos, podemos 
perceber as similaridades do com-
portamento dos preços das ações 
com relação à lucratividade da em-
presa no longo-prazo. Essas três 
companhias, ainda que de áreas de 
atuação totalmente diferentes, vêm 
apresentando lucros crescentes des-
de a data abordada, sendo pouco - 
ou até nada - abaladas pelas crises 
enfrentadas durante este período, o 
que enfatiza o ponto de que as gran-
des empresas reagem melhor e pos-
suem mais resiliência nesses mo-
mentos. Esse comportamento, de 
fato, não é exclusivo dessas compa-

nhias, mas comum às outras firmas 
desse porte - seguindo as razões 
abordadas anteriormente. Além 
disso, os preços de suas ações, de 
forma geral, acompanham o bom 
desempenho dessas empresas, ape-
sar das oscilações de curto-prazo.

Ademais, podemos observar simi-
laridades entre as crises recentes e 
a crise da COVID-19. Esta, apesar 
de suas particularidades, já começa 
a mostrar sinais de recuperação que 
se assemelham com os cenários em 
2001 e 2008. Desde março, mês em 
que as três empresas apresentaram 

Fonte: https://finance.yahoo.com/ 
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maiores quedas de receita e preço 
das ações, todas já atingiram novos 
preços recordes no mercado. Vale 
ressaltar o excepcional desempenho 
da Amazon, cujos resultados foram 
pouco afetados pela crise. Isso se 
deve, em grande medida, ao forta-
lecimento do e-commerce durante 
a pandemia, favorecendo empresas 
que já possuíssem plataformas digi-
tais de venda.

Assim como nas demais crises, pe-
quenas e médias empresas são as 
mais afetadas, devido aos meses de 
inatividade e demanda reduzida: 
estima-se que já houve mais de 600 
mil pequenas empresas fechadas 
durante a crise no Brasil, e mais de 9 
milhões de funcionários demitidos. 
O desemprego crescente em diver-
sos países agrava ainda mais o qua-

dro de recessão iminente, e já che-
gou a níveis recordes em economias 
como os EUA (14.7% em abril).

Embora ainda haja bastante incer-
teza quanto aos impactos da cri-
se, importantes órgãos financeiros 
como o FED e o FMI já afirmaram 
que o coronavírus está levando a 
economia mundial para uma nova 
recessão, com impactos maiores do 
que os da crise de 2008. Isso fica 
evidente nas previsões de PIB para 
2020, cada vez menores. De acordo 
com um relatório divulgado pelo 
FMI em abril, o crescimento real 
projetado do PIB brasileiro para 
2020 é de -5.3%, e para os Estados 
Unidos é ainda pior, -5.9%. O órgão 
prevê ainda uma retração do PIB 
global em função da pandemia, es-
timada em 3%.

Fonte: https://www.imf.org
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Ademais, vale mencionar que o 
isolamento social impacta profun-
damente os hábitos da população, 
interferindo nas dinâmicas de con-
sumo e demanda. Ainda que suas 
implicações não sejam totalmente 
conhecidas, uma consequência vi-
sível é o fortalecimento do e-com-
merce previamente citado. Pode-se 
dizer, portanto, que a crise econô-
mica decorrente da COVID-19 não 
tem precedentes na economia mo-
derna; sua compreensão isolada é 
uma oportunidade única e faz-se 
imprescindível, dada a possibilida-
de de ocorrência de novas crises de 
origem epidemiológica no futuro.

Por fim, a partir de todos esses fa-
tores, é possível sustentar que, por 
mais que momentos de fortes cri-
ses tenham impactos significativa-
mente expressivos na economia de 
um país e no total de suas empre-
sas, eles também podem servir para 
concentrar ainda mais o domínio 
das maiores companhias no médio 
ou longo prazo. A Bolsa de Valo-
res, por refletir, majoritariamente, o 
comportamento das grandes firmas 
do país, pode apresentar uma recu-
peração relativamente mais rápida 
do que o esperado ou, até, um po-
tencial de grande crescimento nos 
períodos que se seguem.
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Tempos Difíceis

O Federal Reserve, banco central 
dos Estados Unidos, em uma reu-
nião não programada, anunciou 
corte emergencial de 0.5% na taxa 
de juros americana (2 de março de 
2020). Surpresa! Após a ocorrência 
desta reunião, é que o público en-
tendeu que as dificuldades financei-
ras do Corona vírus poderiam ter 
uma dimensão bem maior do que 
o esperado até o momento. Com 
a evolução do número de casos de 
Covid, principalmente nos Estados 
Unidos, em uma segunda reunião 
no mês de março o FED declarou 
que o país passaria por um momen-

to de grande dificuldade no curto 
prazo e que queria deixar claro que 
o banco está preparado para usar 
todas as suas ferramentas para ga-
rantir a fluidez de crédito para to-
das as famílias e empresas.

De fato, as práticas de distancia-
mento social adotadas pela popu-
lação e as novas medidas de segu-
rança para as empresas resultaram 
em uma queda abrupta nos indica-
dores financeiros mundiais durante 
o mês de março e abril. Todavia, a 
injeção de liquidez dos governos,, 
em especial os Corona Vouchers, 
estão aquecendo a economia grada-
tivamente. Por exemplo, no Brasil, 
de março para abril a produção de 
carros teve uma variação negativa 
de 99%, apenas 1.847 carros foram 
produzidos ante uma produção de 
190.000 carros.
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Em junho 98.700 carros foram pro-
duzidos, uma recuperação rápida, 
mas muito aquém do volume mé-
dio dos últimos doze meses.
Outro indicador que surpreendeu 
foi a variação de vendas de vare-
jo mensal na Europa, que tiveram 
duas quedas recordes na sua histó-
ria de -11.1% em março e -12.1% 
em abril e logo depois teve a maior 
variação positiva já vista de +17.8% 
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em maio. Outro fato impressionan-
te foi que o nível de desemprego 
dos Estados Unidos estava no seu 
menor patamar em 50 anos, apenas 
3.5%. Entretanto desde o início da 
pandemia o número de pedidos de 
seguro desemprego teve uma explo-
são assustadora, apenas em uma se-
mana foram protocolados 680.000 
pedidos e o nível de desemprego 
atingiu 14.7% em abril.



Apesar de algumas notícias positi-
vas, ainda não sabemos como vai se 
concretizar a recuperação e temos 
somente uma a única certeza, a ins-
tabilidade.

Com tanta instabilidade surgiram 
diversos debates sobre a possibili-
dade de mudanças estruturais nos 
hábitos dos consumidores e dos tra-
balhadores. A de maior destaque foi 
a viabilidade do Home-Office, com 
várias empresas sendo forçadas a 
adotar essa modalidade, muitas 
realizaram que diversas operações 
poderiam ser realizadas a distân-
cia e que seus escritórios não preci-
sam ficar localizados no centro das 
grandes metrópoles.

Um exemplo é a XP que anunciou 
a extensão do trabalho remoto para 
sempre e a construção de uma nova 
sede no interior de São Paulo.

Mas não foram apenas as empresas 
mais modernas que se adaptaram 
à nova realidade, algumas empre-
sas mais tradicionais como a Pe-
trobras decidiram manter metade 
do administrativo em home office 
permanente. Outra experiência que 
foi impulsionada pela quarentena 
foram as compras online, apesar 
do crescimento nesse setor já está 
acontecendo em ritmo acelerado, 
durante a pandemia diversos es-
tabelecimentos foram forçados a 
elaborar uma estratégia para co-
meçar a vender pela internet, seja 
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desenvolvendo um aplicativo novo 
ou entrando em uma plataforma de 
e-commerce, para não ter o seu fa-
turamento zerado. As rotinas de hi-
giene e limpeza também foram alte-
radas, o álcool em gel virou um item 
indispensável e os cuidados com a 
pele foram radicalmente transfor-
mados, com crescimento de 80% 
nas vendas do setor de cosméticos e 
128% nas de dermo-cosméticos.

O mundo está desenvolvendo novos 
costumes, mas é importante salien-
tar que nem todas essas mudanças 
irão se perpetuar no longo prazo.

Retomando a discussão sobre atu-
ação dos bancos centrais, além da 
queda de juros em quase todos os 
países, a injeção de liquidez realiza-
da já superou U$15 trilhões, o que 
é equivalente a 12% do PIB mun-
dial. É interessante notar que a im-
pressão de dinheiro está sendo feita 
através de diversos mecanismos e 
tanto o arsenal quanto a escala de 
sua atuação estão ganhando volume 
de forma substancial. No começo 
da crise do Corona vírus, ao notar 
que a saída de recursos de países 
emergentes estava crescendo em 
um ritmo nunca antes visto e que 
grandes empresas brasileiras esta-
vam solicitando aos grandes bancos 
as linhas de crédito emergenciais, 
o banco central brasileiro teve per-
cepção que não existiria disponibi-
lidade de recursos externos e então 
decidiu começar a atuar.



O BCB foi o primeiro banco cen-
tral com tamanho expressivo que 
fez a liberação de 135 milhões do 
compulsório. O presidente Roberto 
Campos Neto divide a atuação pos-
sível do BCB devido ao seu manda-
to em dois temas centrais, liquidez 
e capital.

A grande preocupação é que a atua-
ção tenha o direcionamento correto 
e que a estabilidade dos mercados 
seja garantida. Para auxiliar que es-
tas preocupações fossem sanadas, 
houve uma importante mudança no 
mandato do BCB na PEC de guerra, 
permitindo que o banco atuasse di-
retamente na compra de títulos pú-
blicos e privados. Além disso foram 
adotadas algumas mudanças que 
flexibilizam o fornecimento e a flui-
dez do crédito, tanto para o lado das 
instituições financeiras quanto para 
o lado das empresas e das famílias.

As instituições financeiras poderão 
se alavancar mais e terão menos exi-
gências, algumas mudanças serão 
nas regras de operações com DP-
GEs, LCAs e Crédito Imobiliário. 
Em contrapartida, a distribuição de 
resultados da IFs será temporaria-
mente suspensa para garantir que 
os recursos liberados sejam usa-
dos na operação. As empresas terão 
uma linha de crédito especial para 
folha de pagamento com uma taxa 
atrativa, porém ao aderir ao progra-
ma não poderão demitir durante o 
período do empréstimo. Essa me-
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dida busca atingir 12.2 milhões de 
funcionários e 1.4 milhões de em-
presas. Para facilitar o acesso a capi-
tal para as famílias existe uma agen-
da que incentiva o uso de imóveis 
como garantia para mais de uma 
operação de crédito e novas condi-
ções para renegociação de dívidas. 

Em diferentes partes do globo, os 
bancos centrais de outros países 
também criaram medidas extraor-
dinárias para enfrentar um proble-
ma extraordinário. A maioria dos 
países Europeus já possuem taxas 
de juros negativas ou bem próximas 
de zero e, portanto, existe a dúvida 
se a economia da região está enca-
minhando para uma armadilha de 
liquidez. A solução encontrada pelo 
banco central europeu foi a criação 
de um pacote de estímulo de 1.35 
trilhões de euros, no qual os recur-
sos serão principalmente destina-
dos ao programa emergencial de 
compras da pandemia (PEPP) e um 
programa de refinanciamento de 
longo prazo (PELTROS). O PEPP 
é mais uma parte do afrouxamen-
to monetário, mas dessa vez tendo 
uma abrangência maior, a qualida-
de do crédito dos títulos comprados 
vai ser cada vez mais ampla, com 
títulos sem investment grade e pos-
sivelmente junk bonds.



A presidente Christine Lagarde ale-
ga que pelo fato da crise do corona 
vírus ser uma crise exógena todos 
devem ser auxiliados sem exceção. 
O FED também não mediu esforços 
e adotou uma política monetária 
de guerra. Realizou um programa 
agressivo composto por compra de 
ativos, flexibilização de regras para 
instituições financeiras, emprésti-
mos para bancos e trouxe uma no-
vidade que foi o empréstimo direto 
para grandes empresas.

Sem dúvidas o esforço dos governos 
e dos bancos centrais no combate 
a crise do Corona vírus tem sido 
incansável, entretanto, a liquidez 
injetada e os gastos monumentais 
trazem dois pontos de grande pre-
ocupação: inflação e política fiscal.

Apesar da inflação global estar re-
correntemente abaixo da meta esti-
pulada, com o aumento da oferta de 
dinheiro os mais céticos se pergun-
tam se as moedas não estão sendo 
desvalorizadas excessivamente. Até 
o famoso gestor dos fundos da Bri-
dgewater, Ray Dalio, disse em entre-
vista que com tanto dinheiro sendo 
impresso, “cash is trash”. Com cer-
teza a oferta de dinheiro aumentou 
bastante mas porque isso ainda não 
se refletiu nos índices que medem a 
inflação?

Será que as metodologias de índi-
ce de preço ficaram ultrapassadas 
e não refletem mais o custo de vida 
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real médio das famílias? Será que 
a era da tecnologia e do empreen-
dedorismo dificultam o repasse de 
preço? A economia com mais par-
ticipação de serviços do que indús-
trias é deflacionária? As respostas 
para essas perguntas ainda estão 
por vir, mas o valor do dinheiro está 
sendo cada vez mais questionado.

Um fato que suporta esta tese é o 
aumento da volatilidade no câmbio. 
Desde o início de 2020 até 30 de ju-
nho às moedas emergentes como o 
Real, Rand Africano e o Peso Me-
xicano tiveram desvalorização de 
-29.6%, -23.5% e -20.1% frente ao 
com dólar. O Real está com a vola-
tilidade anualizada perto dos 30% 
a.a. em comparação com a sua mé-
dia de 14% a.a. desde 2010. Um ele-
mento que pode explicar, isto é, a 
retirada de recursos de países com 
maior risco e o envio para países 
em que as moedas são mais fortes e 
consolidadas, uma fuga para ativos 
de qualidade. 

Do lado fiscal o que mais preocu-
pa é o nível de endividamento e o 
déficit pós crise do Corona vírus. 
A relação da dívida para o PIB vai 
aumentar exponencialmente neste 
ano porque além da dívida bruta 
aumentar o PIB vai ter uma con-
tração considerável, estimada entre 
5-6% pelo FMI. No Brasil é espera-
do que a dívida fique por volta de 
85-90% do PIB enquanto nos EUA 
e na Europa esta relação vai ficar em 



patamares superiores a 100%. Ape-
sar do tamanho da dívida estar co-
lossal, o custo da dívida está cada 
vez menor, deixando o gasto com 
juros baixos. Uma das preocupa-
ções de ter níveis elevados de dívida 
é precisar subir a taxa de juros para 
conter a inflação e ficar impedido 
porque o déficit já está grande de-
mais.

A situação econômica do mundo 
não está muito favorável no mo-
mento e estamos usando quase toda 
a munição possível para vencer esse 
desafio. A recuperação já está en-
caminhada, não sabemos ainda em 
qual velocidade ou formato, mas 
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após a superação da crise do Coro-
na vírus o mundo vai precisar entrar 
em um período de responsabilida-
de fiscal e buscar o melhor caminho 
para fazer uma desalavancagem 
saudável. Austeridade, reformas es-
truturais e novas estruturas de im-
postos precisam ser estudadas para 
economia global voltar a crescer e 
aumentar a produtividade. Por fim, 
um provérbio oriental para refletir 
sobre as oportunidades a frente: 
“Bons tempos criam homens fracos 
e homens fracos criam tempos difí-
ceis, mas tempos difíceis criam ho-
mens fortes e homens fortes criam 
bons tempos”.
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