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A Missão Impossível do BC: ancorar as expectativas

  Desde 1999, a economia brasileira funciona baseada em um tripé: superávit
primário, câmbio flutuante e metas inflacionárias. 

 O câmbio flutuante é usado no modelo, é também no Tripé, como forma de
amortecer os impactos dos desvios dos outros dois componentes: superávit
primário e metas inflacionárias. 

 Não tendo o Governo, o compromisso de entregar divisas estrangeiras ao
mercado, o câmbio flutua para cima ou para baixo, livremente. O fato real é
que, o Banco Central – BC, intervém no mercado via oferta de derivativos
(swaps cambiais e swaps cambiais reversos) e também em leilões de divisas,
quando entende que deve subir ou reduzir as cotações da moeda estrangeira.
Assim a política  é de câmbio flutuante, porém, com flutuação suja.    
     
 O segundo ponto da política econômica adotada desde 1999, é o Regime de
Metas Inflacionárias.
 
 Neste modelo do CMN – Conselho Monetário Nacional, define até o final de
junho de cada ano, a inflação meta a ser seguida pelo BC dali a três anos.
Com isto, os agentes econômicos saberão até junho de 2022, qual será a meta
inflacionária para 2025, perfazendo assim, um cenário de quatro anos (2022,
2023, 2024 e 2025) de previsão econômica.

 Tal fato é importantíssimo para o planejamento econômico de quem aplica,
bem como para quem toma, recursos no mercado financeiro e de capitais.  O
terceiro pilar senão, o mais importante do tripé, é o superávit fiscal. O resultado
do superávit primário (receitas menos despesas antes dos juros da dívida
pública), teve, desde 1999, ano de adoção deste modelo há quinze anos atrás,
superávits primários. Porém, desde 2014, o país vem apresentando déficits
primários constantes, fato que, levou o Governo Michel Temer adotar, via
emenda constitucional, o Teto de Gastos. Entretanto, este tem sido o “Calcanhar
de Aquiles” da economia brasileira.
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  Este foi sem dúvida o motivo da cassação do mandato da Presidente Dilma e,
visto que, a Lei 101/2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe a obrigatoriedade
aos executivos das três esferas (municipal, estadual e federal), o cumprimento
inexorável do equilíbrio fiscal. No entanto, como acima esclarecido, país, desde
2014, não se cumpre o previsto em lei. Daí, a menção de abandono do vitorioso
tripé. 

 Entretanto, para o BC -  que é o órgão do governo responsável pelo
cumprimento da meta - faça valer sua autoridade, ele precisa do controle das
contas públicas porém,  o ordenamento das despesas (Política Fiscal) não vem
do BC, mais sim do Ministério da Economia que determina a Secretaria do
Tesouro Nacional, como gastar. 

 Ao BC, só resta os instrumentos de política, monetária (meta Selic, redesconto
de liquidez, recolhimento compulsório e o open market), para controlar o
excesso de moeda na economia.  
 Mas, o mais poderoso instrumento do BC é de fato, a persuasão que acontece
através de um instrumento subjetivo: “o poder de fogo da autoridade
monetária” que é praticamente infinito. 

 Através deste instrumento subjetivo, o BC é capaz de ancorar as expectativas
dos agentes de mercado. Isto é, quando ele sente que o mercado está disperso
com o sentido de determinado indicador econômico, ele atua direcionando as
expectativas para onde ele deseja que estas expectativas sejam direcionadas.

  Entretanto, este poder subjetivo, se perdeu ao longo de tantas emissões
monetárias que aconteceram tanto aqui no país como no mundo. Atualmente,
não se sabe, qual o tamanho do esforço a ser feito via política monetária
(nacional e internacional) para domar o dragão da inflação. 

 A cada ciclo de coleta de preços, uma nova surpresa acontece com os
números saindo acima do previsto. Assim, o BC direciona para um fim de  ciclo
de alta de juros e, em seguida, volta atrás indicando que a política monetária
será ainda mais contracionista.
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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.
 

 
   Da mesma forma acontece no exterior: maiores preços e maior desemprego.
É a estagflação. 

 Deste modo, se nem mesmo o próprio BC sabe onde quer chegar, como
direcionar a economia para estes objetivos. O certo é, que a cada ano, vimos o
fato concreto ser maior do que deveriam ser: inflação acima da meta
estipulada pelo CMN e juros acima do previsto.

Assim, não há como falar em inflação dentro da meta e nem juros no fim do
ciclo de alta, mas ao contrário: inflação galopante e juros pra cima. O resultado
imediato é: bolsa em queda, títulos públicos se desvalorizando e o câmbio
flutuando.

 Garantir um caminho, ou seja, ancorar as expectativas, é a Impossible Mission
(Missão Impossível) do nosso humilde BC Independente, já que o Governo não
para de gastar. Nosso BC é prisioneiro do processo de enxugar gelo.              
                


