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 The Impossible Mission, do nosso banco central independente

 Sabe-se que, para que empresas nas bolsas de valores (interna e externa)
apresentem criação de valor (lucro), é necessário que o ambiente
macroeconômico, conspire a favor.

 Podemos citar como parte deste ambiente: o crescimento da economia,
demanda de bens e serviços em alta, capacidade de investimentos das
famílias e das empresas (poupança) disponível para uso, boas expectativas
dos agentes econômicos quanto ao futuro, inflação (interna e externa) sob
controle das autoridades monetárias e, finalmente, as taxas de juros em ponto
neutro, ponto em que, não inibe, e nem acelera o crescimento.

 Entretanto, estamos vendo que, em nenhum dos pontos acima citados, a
conjuntura econômica interna e externa, demonstra-se a favor da geração de
valor pelas empresas. Logo, o que se viu nas bolsas mundo afora, foram
quedas das cotações. 

 Assim, a primeira informação é que, se o investidor não tiver experiência
pregressa, não tiver um acompanhamento full time nos seus investimentos ou
ainda, não delegar a ninguém a função de gestão de recursos, ele deve ficar
fora de investimentos de alta volatilidade. Aliás, este tem sido a motivação
para resultados negativos em diversas carteiras de investimentos.  

 Ainda do exterior, no mês de abril, veio outra vertente importante, que foi a
grande entrada de divisas no mercado brasileiro, cujo resultado foi valorizar a
moeda nacional, imponto àqueles que investiram no mercado externo (mesmo
a partir de mercados nacionais), prejuízo. 

    Entretanto, chorar o leite derramado, de nada adianta na solução dos
problemas. Ao contrário, deve-se olhar para a frente e, questionar  o que virá e,
o que virá, a nosso ver, é o inverso do que houve em abril para o mercado
cambial, ou seja, desvalorização da moeda brasileira.  
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  Acreditamos em desvalorização da moeda brasileira em um futuro próximo.
visto que, a inflação para o mês de abril veio acima do esperado nos EUA
(0,30% contra 0,20%) e isto significa que, a política monetária americana - que
já havia sido declarada pelo FED Reserv banco central americano como
restritiva -, ganha agora, contornos de mais aperto. Isto é, juros mais cima. Isto
atrai recursos de todas as partes do planeta para títulos de emissão dos EUA
visto que, estes bonds ou treasuries, são considerados risk free, ou seja, um
mercado sem risco de crédito.  

 Para coroar tal situação, o nosso problema Tupiniquim, continua se agravando:
o IPCA de abril, foi de 1,06% ante expectativa do mercado de 1%.

 Tal fato, proíbe o Banco Central brasileiro, de pensar em fim do aperto
monetário e, ao contrário, deve o nosso BC, realçar junto ao mercado, a
necessidade de juros mais altos e por prazos maiores.

 A função de um Banco Central como o nosso em que, a política econômica
funciona com tripé: câmbio flutuante, superávit fiscal e metas inflacionárias,
ancorar as expectativas dos agentes econômicos, com relação às metas
inflacionárias definidas pelo CMN – Conselho Monetário Nacional, é de vital
importância para que a economia funcione. 
 
 Entretanto, considerando que, enquanto o BC sobe os juros reforçando o aperto
monetário, a Secretaria do Tesouro Nacional sistematicamente gasta mais e
abandona o teto dos gastos, produzindo déficit público e consequentemente,
mais inflação. 

 Ancorar as expectativas de inflação para dentro das metas fixadas pelo CMN
– Conselho Monetário Nacional, se torna então, The Impossible Mission (a
missão impossível), do nosso banco central, recentemente emergido como
independente. Sem ancoragem de inflação, os mercados tem maior
volatilidade. 
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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/.

 
 É importante lembrar que, estamos em ano eleitoral, ano em que, pode-se
tudo, menos perder a eleição. 
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