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   A Escolha de Sofia II

 Em edição anterior dessa mesma Carta de Análise, dissertamos que o Banco
Central que houvera, á época, recentemente se tornado independente, teria,
então, que tomar difícil missão entre escolher, ter uma política monetária
austera ou buscar a geração de emprego e renda, missão quase que
impossível dada ao novo Banco Central Independente.

 Naquela edição da nossa Carta de Análise chamamos ao difícil trade-off de
Escolha de Sofia. O resultado da escolha, olhando agora, pelo retrovisor, foi que  
o BC optou pelo política monetária, abaixo da austeridade necessária, fato que
nos trouxe ao ponto onde estamos, de um processo inflacionário, na ordem de
11,30% nos últimos doze meses.     
   
 Vê-se que, agora o nosso Banco Central em situação semelhante sobre o
tema, porém agora, na escolha entre controlar a inflação e ver o então
Presidente da República perder a eleição, ou deixar a inflação tomar seu
próprio rumo e favorecer ao Presidente na busca pelo voto em outubro deste
ano: esta é a Escolha de Sofia II.

 O tema “Escolha de Sofia” é um clássico filme que retrata fato verídico da
Segunda Guerra Mundial, quando uma mãe se vê no dilema entre escolher
entre um filho e outro, por imposição da Gestapo, então
pela temida polícia secreta da Alemanha nazista.   

 A situação econômica que retrata o nosso país nos nossos dias, é que, como
veremos a seguir, a inflação para o mês de março de 2022, veio
inesperadamente alta, na ordem de 1,62%, sendo este número, o maior em vinte
oito anos, nos remetendo a 1994, na fase de implantação do Plano Real. 

 Porém, mesmo com a inflação em patamares preocupantes, os rendimentos
dos ativos em mercado – tanto na renda fixa como na renda variável
apresentaram números positivos, também surpreendentes.  
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 A renda fixa, puxada pela queda nas taxas de juros reais das NTNB’s - Tabela I
- o que fez com que os IMA’s - Tabela II – apresentassem grande valorização
em razão da máxima: “quando a taxa de juros cai, o PU – Preço Unitário sobe”.       

  A bolsa de valores, também teve seu benefício. A cotação do Ibovespa em
pontos no último dia de fevereiro era de 111.592; já no último dia de março era
de 120.260, representando uma variação positiva de 7,78%.          

Mas, a questão que ficou a ser respondida foi do porquê, da queda nas taxas
das NTNB’s que provocaram grande variação nos IMA’s e Alta do Ibovespa?  A
resposta é: a grande apreciação da taxa de câmbio dada pela paridade
cambial Real por Dólar Americano.     
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  No último dia do mês de fevereiro, esta relação era de R$ 5,15 por dólar; já no
último dia de março esta relação ficou em R$ 4,76 por dólar. Uma variação de
8,19% - Gráfico I abaixo:     

Gráfico I – Variação do Dólar Americano – mês de março de 2022

   Esta variação é explicada por uma operação de arbitragem internacional,
conhecida em inglês como carry trade.  

 Trata-se, de uma operação que busca ter ganhos no diferencial entre as taxas
de juros entre os países: toma-se recursos mais barato no exterior e, aloca-se
estes recursos onde as taxas de juros estão mais altas. Em síntese do que
houve: captação de juros no mercado americano, para investimento no Brasil.

 O resultado, quando trazido para finanças nacional, representou, queda brutal
na taxa de câmbio (em razão da alta oferta de moeda estrangeira), queda
nas taxas de juros dos ativos brasileiros (títulos públicos, preferencialmente),
em razão da alta demanda, por fim, alta no Ibovespa em razão da pressão de
demanda por ações brasileiras.

 Diante disso, a pergunta que se faz agora é a seguinte: o processo de carry
trade está esgotado? 
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 A resposta tem dois pontos a serem analisados e, a partir daí, cada um fará
suas apostas: primeiro a inflação como destacada no início desse texto,
surpreendeu a todos, não só pelo forte número - o que sepulta de vez a busca
da Meta Inflacionária para 2022 -, como também, como observado pelo IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o espalhamento da inflação
está em toda a coleta de preços; fato que não permite uma atuação do
Governo na política fiscal direcionada e de forma microeconômico, como a
importação de determinado bens ou subsídio a outros bens.  

 Por outro lado, ao contrário do que houvera sido antecipado por Campos Neto
– Presidente do BC - que, a alta dos juros, no atual ciclo se encerraria em junho,
ganhou agora, contornos dramáticos: se o BC diminuir a voracidade da Taxa
Selic, pode sinalizar ao mercado o abandono do Tripé Econômico (Superávit
Primário, Câmbio Flutuante e Metas Inflacionárias), fato que pode levar o país
de volta a hiperinflação.

  O fim da ancoragem dos preços às metas definidas pelo CMN – Conselho
Monetário Nacional, pode gerar toda desconfiança desnecessária, ao nosso
prematuro bebê, Banco Central Independente.      

 Simultaneamente, se o BC insistir no remédio amargo – continuidade do
processo de alta de juros –, pode significar o sepultamento da reeleição de
Bolsonaro além de aprofundar o atual quadro recessivo. O Brasil deve crescer
neste ano de 2022, algo próximo ao triste 1%. 

 Se o Banco Central – optar pelo segundo comportamento – e subir os juros,
poderá ele, Banco Central, realimentar o processo de carry trade, ou seja, mais
juros internos, provocará nova rodada de arbitragem apesar da esperada alta
dos juros americanos. 

 Assim, Campos Neto se vê, em nova rodada de escolhas difíceis. O Banco
Central independente, na teoria, como prevíamos, é muito mais difícil do que na
prática, ou melhor: “na prática, a teoria é outra”.     
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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/.
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 Diante disso, a Kansai Analistas vai optar, neste momento, por aguardar mais
informações, mantendo inalteradas as posições. Afinal no mercado podemos
tomar três posições: primeiro ficar comprado, a segunda ficar vendido a
terceira que é para o momento mais contundente, ficar fora. Por razões óbvias,
optamos pela última.                       


