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 A inflação oficial medida pelo IPCA, insiste em apresentar, desde o ano
anterior, resultados acima da meta inflacionária (inflação mais tolerância),
dada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional. 

 No ano passado, o IPCA ultrapassou a casa de 10%, quando a meta com
tolerância era de 5,25%. Para este ano (2022), a meta inflacionária incluindo a
tolerância é de 5,00%, no entanto, a inflação para o mês de janeiro de 2022,
divulgada nesta quarta feira (9/02) pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, mostra que, este resultado não será alcançado facilmente, visto
que, além da inércia inflacionária vinda do período anterior, outros fatores
apontam para a continuidade do processo inflacionário.

 A inflação do mês de janeiro de 2022 fechou o mês com variação de 0,54%,
após encerrar o mês anterior em 0,73%. Com isso, o IPCA acumulado de 12
meses ficou em 10,38%, contra os 10,06% aferidos e dezembro de 2021 para os 12
meses anteriores. Esta foi a maior alta do IPCA para um mês de janeiro desde o
ano de 2016, quando o índice subiu 1,27%.

  Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta
em janeiro de 2022. De acordo com a divulgação do IBGE, a maior variação
(2,06%) foi registrada pelo setor de Vestuário, que no mês anterior havia
apresentado alta de 0,95%. Artigos de residência (1,37%) e Alimentos e Bebidas
(0,84%) apareceram na sequência como os grupos com maior variação,
sendo que este último foi o que contribuiu com o maior impacto no IPCA do
mês: 0,17 pontos percentuais (p.p.).

 O Banco Central, assim como aconteceu em 2021, anunciou que a guerra já
está perdida também para 2022 e, apontou as incertezas fiscais (leia-se PEC
dos Combustíveis) para a alta dos preços com consequente alta dos juros. 
 Devemos adicionar neste caldo de preocupações, ainda o preço do petróleo
que está prestes a passar a razão US$ 100.00/barril, causa suficiente para
disseminação de nova espiral inflacionária.   
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  O remédio, que vem sendo utilizado desde o ano passado pelo Banco Central
para controlar a alta e a disseminação da inflação, tem sido a alta da taxa
básica de juros. A taxa que estava em 2,00% em 05 de agosto de 2020, saltou
para 10,75% em 02 de fevereiro de 2022. Entretanto, o consenso do mercado é
de que esta taxa supere a marca de 12,00% durante o ano de 2022, e ainda que,
permaneça neste nível até o final do ano. 

 A inflação nos EUA é ainda outro fator de preocupação, visto que esta, superou
a marca de 7% ano e, para os viventes no país do Tio Sam, 7% é algo só visto a
mais de 40 anos atrás. Com isso, remédios fortes na forma de elevação da
taxa básica de juros, são dadas como certa.

 Este conjunto de fatos, explica em detalhes o porquê do o mercado esperar
juros mais altos e neste contexto, ativos com taxas de juros pré-fixadas, aqueles
outros com maturidade no longo prazo, e ainda aqueles de renda variável, irão,
muito provavelmente fazer o investidor sofrer. 

 O acumulado no ano para os títulos públicos atrelados à inflação (IMAB)
tiveram uma variação negativa de 0,15% sendo que, nos títulos de mais longo
prazo (IMAB5+) apresentarão variação negativa acumulada de 0,87%. Do lado
dos pré-fixados com mais de um ano de maturidade (IRFM1+), estão
apresentarão variação negativa de 0,19%.    

 O Ibovespa, principal índice da B3, no ano, apresenta um acumulado positivo
de 9,69%. Enquanto que no mercado de câmbio (real/dólar), a moeda
brasileira apresentou uma apreciação de 9,22%. Isto tudo em razão do apetite a
à risco do investidores estrangeiros terem se aguçado visto que, a expectativa
de ganhos no exterior, não são boas.  

 Porém, a partir de março, inclusive, a elevação da taxa de juros americanas,
começam a ser majoradas e, por consequência, levarão a Taxa Selic para
cima, até os EUA encontrem uma forma de trazer a inflação para baixo. E, este
nível de taxa de juros atualmente, ninguém sabe dizer qual é, em razão do
grande aporte monetário mundial para fazer frente à Crise de Saúde.            
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As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer
recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais. A Kansai Asset não se
responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A Kansai Gestão de
Recursos de Terceiros LTDA. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro,
exceto os Fundos geridos pela Kansai Asset. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É
fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Todos os fundos de investimento
geridos pela Kansai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA.  utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas
políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo
de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este material não deverá ser reproduzido,
distribuído ou publicado sob qualquer propósito sem autorização da Kansai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA. Para mais
informações, ligue para (55) 12 98307-8787 ou acesse http://www.kansaiasset.com.br/new/. Riscos gerais: em função das
aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou
desvalorizações de suas cotas. Para obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, além de eventuais informações
adicionais, favor entrar em contato com a administradora dos fundos da Kansai Gestão de Recursos de Terceiros LTDA. Para mais
informações, ligue para (55) 12 98307-8787 ou acesse http://www.kansaiasset.com.br/new/.

Claudenir Vieira da Silva
Administrador de carteira de Valores Mobiliários (GESTOR)

Ato declaratório CVM nº  6210 de 07 de Dezembro de 2000.
 

 
Assim, reforçamos nossa indicação de que, até que a taxa de juros se estabilize
em novo patamar, os investimentos devam ser realizados em ativos financeiros
pós-fixados atrelados à Taxa Selic, apenas como forma de atualizar
monetariamente os recursos.

Por outro lado, entendemos que, investimentos em renda variável, tanto no
plano interno, como também no exterior (diretos em bolsas estrangerias ou em
BDR), devam ser feitos por especialistas a fim, de que, se possa capturar
volatilidades, pois o carregamento de posição, não é indicado para o momento.        
  


