
MARKETS ST  04.201822

Markets - Para iniciar, gosta-
ríamos que você nos desse uma 
breve apresentação: por que op-
tou por cursar economia e como 
decidiu entrar no mercado fi-
nanceiro? Fique à vontade para 
comentar sua trajetória acadê-
mica e início de carreira. 

Cassiana - Entrei na FEA em 1995, 
no início do Plano Real. Eram mo-
mentos bastante desafiadores. Logo 
no segundo ano comecei a estagiar 
numa consultoria de macroecono-
mia e me apaixonei. Sai durante um 
ano para fazer intercâmbio na Es-
panha, na Universidade Carlos III, 
estudar um pouco de econometria. 
Na época, não existia um intercâm-
bio como existe agora, então fui 
por conta própria e como eu tenho 
cidadania espanhola consegui uma 
bolsa. Depois decidi fazer mestrado 
na PUC RJ, porque sempre gostei 
muito de economia brasileira, gosto 
de história, além de macroecono-
mia e econometria. No segundo ano 
eu prestei concurso para o BNDES, 
onde trabalhei por cinco anos. Em 
2006, recebi uma proposta para 
trabalhar em São Paulo num hegde 
fund. Eu gostei bastante da expe-
riência, a diferença radical entre 
setor público, BNDES, e o privado, 
hegde fund. Em 2011, eu ingressei 
no JP Morgan e desde então estou 
aqui. Uma carreira sempre em eco-
nomia, mas bem diversificada.

Markets - De 2003 a 2006 você 
foi gerente de planejamento do 
BNDES. Depois, você foi para 
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um hedge fund, o Mauá Sekular 
Investimentos. Como foi essa 
transição, saindo de um banco 
governamental e indo para o 
mercado financeiro, tanto para 
a sua carreira quanto nas dife-
renças que você notou?

Cassiana - Sou bastante contra o 
preconceito em trabalhar no setor 
público, pois fui muito bem sur-
preendida com a qualidade técnica 
do pessoal do BNDES. Eu entrei lá 
num momento de transição, em 
2003, no começo do governo Lula. 
Houve uma mudança radical de di-
reção interna, foi um período muito 
complicado. Aprendi muito, princi-
palmente no início de carreira, pois 
te dá muitas oportunidades, se você 
quiser aprender e se estiver dispos-
to a trabalhar e correr atrás, ele te 
dá muita oportunidade. Eu também 
tive muito sorte, porque sempre tra-
balhei com pessoas excelentes tecni-
camente e eticamente. No BNDES 
eu passei três meses em Genebra 
trabalhando com o banco nas roda-
das de Doha. Foi um momento mui-
to bom na minha carreira. Mas com 
o tempo, comecei a me questionar 
até onde poderia ir, o que eu queria 
da carreira. Como estava longe da 
família e dos amigos no Rio, aceitei 
uma proposta para trabalhar num 
hedge fund em São Paulo e gostei 
da experiência. Percebi que o setor 
privado fazia mais meu perfil. Gos-
to do ônus e do bônus do mercado 
privado. Você tem a concorrência, a 
dinâmica de trabalho, a pressão do 
dia a dia. 

Markets - Em 2018 você comple-
tará sete anos no JP Morgan, e 
quatro como economista chefe 
do banco. Quais qualidades são 
fundamentais para desempe-
nhar essa função?

Cassiana - Tem algumas habilidades 
que vêm naturalmente, de acordo 
com o perfil de cada um. Quando me 
pergunta quais as qualidades neces-
sárias e penso naquelas que eu pre-
cisei batalhar para conquistar. Uma 
delas é a questão da exposição, falar 
em público. Eu sempre tive proble-
mas com isso. Eu lembro na faculda-
de, até no mestrado, eu era aquela 
pessoa que tinha muita vergonha de 
apresentar um projeto na frente da 
classe. Foi uma algo que tive que tra-
balhar durante toda minha carreira. 
No mestrado, ofereceram-me na 
PUC-RJ a oportunidade de minis-
trar um curso de economia brasilei-
ra para a graduação, uma turma de 
50 alunos à noite. Eu passava mal, 
preparava as aulas com uma semana 
de antecedência, ficava ensaiando 
todas as aulas. No banco nós temos 
uma série de conferências. Toda se-
mana fazemos um call com todos os 
economistas do banco para acom-
panhar tudo que está acontecendo. 
Você precisa saber falar e ser mui-
to concisa. Por exemplo, resuma o 
cenário do Brasil em 2018 em três 
minutos. É importante saber priori-
zar, saber se comunicar. Outra coisa 
fundamental: equipe. O banco tem 
a filosofia do trabalho em times. No 
primeiro dia de trabalho você vai 
perceber que você não é a mulher 
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maravilha, você não consegue fazer 
tudo e ao mesmo tempo. Ao mon-
tar o time você gasta tempo de um 
lado, mas você economiza de outro, 
porque você sabe exatamente em 
quem confiar, você sabe o melhor 
de cada um. Precisa ter curiosidade, 
principalmente na área de pesquisa. 
Antecipar as perguntas te dá vanta-
gem. Você precisa gostar do que faz. 
O tempo que esse trabalho consome 
– a energia, as viagens, as conversas 
e as pesquisas – se você não for apai-
xonado será difícil desenvolver um 
bom trabalho.

Markets - Quais momentos do 
contexto macroeconômico bra-
sileiro foram mais desafiadores 
ao longo de sua carreira?

Cassiana - Dois momentos me vêm 
a memória. A crise de 2008-2009, 
a recessão do Brasil. Foi desafiador 
para todo mundo. Quando você tem 
crise lá fora, o real se desvaloriza 
bastante. E qual era a dúvida: o que 
vai acontecer com a inflação e qual 
será a função de reação do banco 
central. O consenso do mercado é 
que o banco central subiria a taxa de 
juros, porque sempre acontecia isso. 
Naquele caso foi diferente, porque 
havia um ajuste muito grande de ba-
lanço de pagamentos. O Brasil tinha 
reservas internacionais. Não estava 
no momento das crises anteriores, 
quando o governo recorria ao FMI 
para conseguir pagar o serviço da 
dívida. Houve um aumento da cur-
va de juros do mercado. A contração 
interna por causa da crise foi muito 
mais forte do que a desvalorização 
do câmbio e o Banco Central co-
meçou a cortar juros de uma forma 
bastante agressiva. Outro momento 
desafiador para mim foi a questão 
do impeachment. Foi muito difícil 
analisar o impacto disso nas variá-
veis econômicas, sem julgamento. 
É muito difícil não colocar sua opi-
nião pessoal. Outra dificuldade foi 
tentar entender qual seria a reação 
do mercado. Os riscos eram muito 
grandes. Uma hora a gente deixou 
de ser economista e passou a ser 
analista político. Passava-se muito 
tempo acompanhando noticiário, 
traduzindo e tentando explicar es-
sas informações aos clientes. 

Markets - O IPCA fechou 2017 

em 2,95%, abaixo do piso da 
meta. A que você atribui esse 
comportamento e quais as con-
sequências da desinflação desses 
últimos anos para o processo in-
flacionário do Brasil?

Cassiana - Foi uma surpresa para 
nós, pois esperávamos uma infla-
ção mais alta. Pela primeira vez na 
história, o regime de metas de in-
flação, houve o descumprimento 
da banda de tolerância para baixo. 
O que acontece. Você teve um cho-
que de alimentação muito grande, 
um recorde de safra agrícola. Além 
disso, tivemos dois anos de recessão 
histórica que levaram a queda da de-
manda, sem mudanças na oferta. A 
pressão sobre os preços caiu. Houve 
uma desaceleração dos preços que 
dependem da demanda agregada, 
como serviços e bens duráveis. O 
câmbio ficou praticamente parado, 
não tendo pressão externa passan-
do para outros preços. Outro fator 
foi a credibilidade da política eco-
nômica. Você tem um governo com-
prometido com o ajuste fiscal e um 
Banco Central que segurou expec-
tativas de inflação bastante baixas. 
A conjunção desses fatores explica 
essa inflação mais baixa.

O impacto de curto prazo que essa 
inflação mais baixa tem é a ques-
tão da inércia. O Brasil tem uma 
propensão a choques inflacionários 
mais persistentes em relação a ou-
tros lugares do mundo. Como temos 
um histórico de inflação alta, ainda 
há muitos mecanismos de indexação 
de preços presentes na economia. 
Um deles: salário mínimo, ajustado 
anualmente a inflação passada mais 
PIB de dois anos atrás. Nos últimos 
dois anos, o PIB foi negativo. Existe 
uma correlação grande entre salário 
mínimo e preço de serviços. Outros 
itens dentro do IPCA que sabemos 
que é indexado: aluguel, algumas 
tarifas de serviços administrados. 
Essa inflação mais baixa gera infla-
ção mais baixa para frente.

Markets - Mudando um pouco de 
assunto, foi aprovada nos EUA 
a reforma tributária proposta 
pelo Partido Republicano foi, o 
que deve impulsionar a econo-
mia norte-americana. Isso ge-
rou expectativas de mercado. 

Pode haver uma fuga massiva de 
capital dos países emergentes? 
Como o Brasil se encaixa nesse 
cenário?

Cassiana - A reforma tributária 
dos EUA é bastante positiva para o 
crescimento da economia norte-a-
mericana e, principalmente, para 
os lucros nos EUA. Um possível 
impacto é a repatriação. Agora, os 
EUA estão com uma política de in-
centivos fiscais para repatriar os lu-
cros das multinacionais para o país. 
Qual seria o impacto para o Brasil? 
É indireto de dois lados: se o impac-
to da reforma tributária de lá for 
maior que o estimado pelos econo-
mistas em relação ao crescimento 
e a demanda interna dos EUA, isso 
fará com que o FED reaja. Se hou-
ver uma política fiscal mais frouxa, 
o FED tem que segurar com política 
monetária para controlar a inflação. 
Até o momento não há sinal preo-
cupante de inflação nos EUA. Nós, 
dentro do JP Morgan, esperamos 
que o Banco Central americano suba 
a taxa de juros até mais do que está 
precificado pelo mercado. Espera-
mos quatro aumentos de 0,25% do 
Fed Fund Rate este ano e isso pode 
fazer com que haja uma realocação 
de capital, também estimulada pela 
queda dos juros aqui, fortalecendo 
o dólar e desvalorizando o real, que 
também influenciaria a inflação no 
Brasil. Acredito que esse cenário 
ainda não acontece, porque não se 
trata apenas de EUA. É preciso olhar 
a cesta de comércio do Brasil. Tam-
bém temos influência da Europa. Lá 
temos o Banco Central Europeu ain-
da bastante tranquilo, a economia 
lá também está mais forte. Japão e 
outros países também influenciam. 
Claro que tudo isso está no nosso 
radar, mas acredito que seja para o 
segundo semestre, não para curto 
prazo até mesmo pela questão da 
repatriação: sai dinheiro de outros 
países que receberam investimento 
dos EUA e isso fortalece o dólar. Isso 
não está acontecendo: está mais fra-
co que o previsto pelos economistas 
após a aprovação da reforma fiscal 
nos EUA em dezembro de 2017. 
Essa valorização do dólar em relação 
ao euro ainda não aconteceu, mas é 
um risco que teremos. O que não 
falta nas análises de 2018 é risco. 
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Markets - No início de 2018, o 
IBOVESPA atingiu várias altas 
históricas a despeito do rebaixa-
mento da nota de risco pela S&P 
e da incerteza política em 2018. 
Isso demonstra que a instabili-
dade política e grau especulati-
vo de nossa economia já estavam 
precificados pelo mercado ou po-
demos crer que se trata de uma 
recuperação estruturada por 
conta da reorganização fiscal 
proposta pelo governo Temer? 

Cassiana - Não fosse a instabilida-
de e incerteza política que temos de 
percepção para 2018, o IBovespa já 
teria ultrapassado os 90 mil pontos. 
Estamos em um momento que o ci-
clo econômico ajuda muito no Brasil, 
não apenas pelo crescimento global. 
Estamos revisando significativa-
mente nossas projeções de cresci-
mento para o resto do mundo, e isso 
acaba tendo impacto no Brasil via 
exportações. Na segunda semana de 
janeiro soltamos uma nota revisan-
do nossa projeção de PIB de 2,8% 
para 3% no Brasil. É um crescimen-
to que nas nossas contas é acima do 
potencial, já que estamos saindo de 
uma recessão. Assim é possível cres-
cer acima do potencial sem pressão 
inflacionária e também por isso o 
BACEN continua cortando juros e 
estamos no recorde de low histórico 
da taxa SELIC. Isso ajuda bastante 
as empresas, não só na parte finan-
ceira - as empresas têm suas dívidas 
a juros menor - mas também a vol-
tar a crescer. Isso explica uma parte 
significativa do bom desempenho 
da bolsa. 

Com relação ao rating em BB- da 
S&P a questão é outra. Uma coisa é 
o lado cíclico da economia: a recu-
peração cíclica que estamos vendo. 
Outra coisa são os problemas estru-
turais. O ponto do S&P é: olhando 
a longo prazo qual é a situação da 
dívida do Brasil?

O Brasil vai conseguir honrar seus 
compromissos ou não? A resposta é 
simples: sem reforma da previdên-
cia, a trajetória da dívida vai explo-
dir. O mercado, contudo, aposta que 
em algum momento a reforma terá 
que ser feita, seja ela qual for e por 
qual governo.

O fato de o índice ter reagido pou-
co à notícia do rebaixamento de BB 
para BB- no dia indica que não é 
uma mudança significativa. Já havia 
sido noticiado que se não houvesse 
reforma da previdência rápido ha-
veria o downgrade. A reorganização 
fiscal promete muito. A grande re-
forma fiscal feita pelo governo Te-
mer foi o teto de gastos: não se pode 
crescer gastos mais que a inflação 
do ano anterior. Entretanto, apro-
ximadamente metade dos gastos 
públicos são com previdência. Isso 
é insustentável economicamente. 
A máquina pública não conseguiria 
funcionar. O que o mercado coloca 
é o seguinte: se não houver reforma, 
lei de teto dos gastos precisará ser 
alterada. Deste modo, a dinâmica da 
dívida seria diferente, assim como o 
prêmio de risco. 

Markets - Quanto você acredita 
que o Brasil é vulnerável a pres-
sões econômicas externas, que 
de certa forma também contri-
buíram para a crise aqui?

Cassiana - O Brasil não é uma ilha. 
Ainda é uma economia muito fecha-
da, com exportações representando 
13 a 14% do PIB, mas sem dúvidas é 
afetado pelo cenário internacional. 
Há um canal direto, o comércio (im-
portações e exportações); e um ca-
nal indireto, o financeiro. Se houver 
uma crise global ou uma crise nos 
EUA muitas empresas irão sofrer. 
Nesse caso, o Federal Reserve po-
deria subir agressivamente os juros. 
Isso drenaria capital, o dólar se for-
taleceria, o real se desvalorizaria e 
você teria um problema de inflação e 
de confiança no Brasil. Ainda existe 
esse risco, mas é importante deixar 
claro que é muito menor do que foi 
no passado, pois fizemos um ajuste 
de balanço de pagamentos muito 
significativo. O Brasil sai de déficit 
de transações correntes acima de 
4% do PIB em 2014 cerca de 0,5% 
do PIB em 2017, mesmo depois des-
sa crise. Isso é um número muito 
menor que o fluxo de investimento 
direto que o Brasil recebe. O Brasil 
ainda tem um estoque de reservas 
internacionais que ajuda a amorti-
zar os efeitos da crise. Enfim, o Bra-
sil não é uma ilha e será afetado por 
crises externas. Se deixar as contas 
em ordem com reformas estrutu-

rais, tanto do lado fiscal quanto em 
relação à produtividade, é possível 
estar melhor preparado para en-
frentar crises internacionais. 

O Brasil nunca perde a oportuni-
dade de perder oportunidades, já 
dizia o diplomata Roberto Campos. 
No governo Dilma esta afirmação 
foi verdade. No momento, com um 
cenário externo favorável (cresci-
mento da atividade global e desace-
leração apenas gradual da liquidez) 
somados a expressivos sinais de 
retomada do crescimento, o Brasil 
pode decolar, de novo, se o fiscal 
permitir. Além da reforma da Previ-
dência, quais medidas precisam sair 
do papel para que nossa economia 
avance.

A agenda de produtividade do Mi-
nistério da Fazenda é ampla, existe 
muita coisa a ser feita. Mas temos 
uma grande condição para isso 
acontecer, que é a eleição de 2018. 
Grande parte do que este governo 
pode fazer depende do Congresso e 
ambos vão passar por um processo 
eleitoral geral em outubro. Então, 
o tempo está curto para fazer mui-
tas reformas. Olhando do ponto 
de vista de eficiência da economia, 
a agenda de privatizações que o 
governo vem tentando levantar é 
uma reforma muito importante que 
aumenta a eficiência. Além dela, 
tem-se também uma iniciativa para 
melhorar as regulações, através da 
lei das falências e da recuperação ju-
dicial, que são outras reformas que 
não dependem tanto do Congresso, 
não tem tanta resistência por parte 
da população. São medidas que vão 
ajudar a produtividade. Mas a minha 
visão é que a reforma da previdência 
vai ser muito difícil de ser aprovada 
esse ano, exatamente por causa da 
eleição. Depende de um debate, não 
só do Congresso, mas de uma comu-
nicação com a sociedade, deve-se 
explicar que não é uma questão de 
tirar o direito de ninguém, mas de 
tirar os privilégios de alguns, é uma 
questão de sustentabilidade.     

Markets - Por recomendação dos 
bancos de investimento, muitas 
empresas decidiram antecipar a 
abertura de capital. Assim como 
2017, há a perspectiva de um 
primeiro semestre com um nú-
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mero considerável de IPOs. Esse 
movimento precipitado pode 
revelar falhas e terminar com 
empresas não sólidas suficien-
tes para encarar as exigências e 
desafios do mercado de capitais?

Cassiana - Não. Acho que é um mo-
vimento natural, dada toda a incer-
teza do nosso processo eleitoral, 
principalmente deste ano, que não 
sabemos sequer quem vão ser os 
candidatos e qual é a linha de pen-
samento de cada um deles. Então, 
é natural uma tendência das em-
presas de antecipar a abertura de 
capital e eu penso que isso é um mo-
vimento saudável. A empresa que 
fez a sua lição de casa, que está há 
20 anos no mercado, se estruturou 
e vai colocar em operação não deve 
ser impedida por uma pesquisa elei-
toral. Antecipar é uma atitude muito 
racional. Outro ponto importante é 
a janela de liquidez internacional. 
Estamos em um momento ótimo da 
economia, revisando o crescimento 
do mundo para cima com inflação 
ainda muito tranquila. Se esse mo-
vimento de fato se solidificar, em 
breve haverá pressão inflacionária. 
Por enquanto, há demanda e oferta 
e o mercado está estruturado. 

Markets - Costuma-se dizer que 
o Brasil tem muitas empresas 
estatais e que o Estado é bas-
tante interventor na economia 

brasileira. Você acha que o Bra-
sil tem esse apego a estatais? É 
uma coisa cultural?

Cassiana - Na eleição de 2006, esse 
tema ficou muito em voga. Tinha-se 
um reconhecimento de que a pri-
vatização era um tema impopular. 
Apesar de todos os benefícios que 
a população tem hoje com o proces-
so de privatização, principalmente 
de telecomunicações, ainda existe 
a imagem de que privatização seja 
ruim. Eu acho que é uma questão de 
comunicação, de educação – explicar 
para a sociedade quais são os bene-
fícios e os custos – mas também é 
uma questão de transparência no 
negócio. Deixar para privatizar só 
quando precisa do dinheiro para 
pagar dívidas não é um bom negó-
cio. Além disso, o marco regulatório 
deve estar muito firme e confiável 
para fazer as privatizações porque 
os incentivos que o setor privado 
tem para alguns investimentos não 
são os mesmos do setor público. Eu 
sou a favor de privatizações, mas 
não a qualquer preço. Deve ter um 
marco regulatório que garanta que 
uma empresa privada que terá um 
monopólio natural dado pelo estado 
gerará benefícios para a sociedade.     

Markets - Você é uma grande re-
ferência para muitos alunos das 
faculdades de economia, prin-
cipalmente, para as mulheres 

que se espelham em pessoas com 
grandes carreiras. Quais conse-
lhos você daria a essas pessoas 
que sonham ter uma carreira tão 
bem-sucedida?

Cassiana - Em primeiro lugar, você 
tem que gostar daquilo que faz e 
construir um ambiente que você 
possa gostar. Você deve lutar por 
isso. Não é só uma questão de não 
gostar e não fazer. Tem que insistir 
e ter curiosidade. Ao mesmo tempo 
que você deve ter paixão por aquilo 
que faz, também tem deve separar 
julgamento pessoal da análise. É 
fundamental ter um instrumental, 
estudar macroeconomia, econo-
metria, modelos e análises econô-
micos. Mas deve-se ter consciência 
que, no mundo real, os modelos 
nem sempre funcionam, o timing é 
diferente. Você deve confiar na sua 
intuição. Ter uma base histórica e 
aprender com as experiências pas-
sadas. Você deve entender os seus 
limites pessoais, o que está disposto 
a sacrificar pela sua carreira. Você 
deve se conhecer.
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