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 A economia apropriou-se do conceito de “inércia” original da física, que diz
que, um corpo permanece parado, até que, uma força externa atue sobre ele
fazendo-o deslocar-se em um movimento constante  e interminável.  

 Da mesma forma os economistas assumem que, parte da inflação de
determinado período, vai ser extrapolada para o período seguinte. Isto é, a
medida de inflação para o novo exercício já parte de um estímulo dado pela
inflação do período anterior e, esta então, seria a inflação mínima do novo
período.  Este é o conceito de inflação inercial assim batizado por Luiz Carlos
Bresser Pereira, economista da FGV e ex-Ministro da Fazenda.   

O ano de 2021, apresentou inflação medida pelo IPCA de 10,1%. A preocupação
inicial para 2022, é, atualmente o grau de indexação da economia, em outras
palavras, qual é o coeficiente de inércia inflacionária que deve ser aplicado
sobre a inflação de 2021, fazendo com que, esse seja o número mínimo ou
ponto de partida para a inflação de 2022. 

O que se sabe a priori, é que, quanto maior foi a inflação do período anterior,
maior será taxa de repasse para o período seguinte e, consequentemente,
maior será o esforço da política monetária, isto é, alta das taxas de juros para
debelar o dragão da inflação. 

No cálculo da inflação, temos os preços livres (dados pela lei de oferta e
procura) e, os preços administrados (gasolina, energia elétrica, dentre outros)
sobre os quais o governo é quem decide sobre o reajuste das tarifas. O
conceito de inércia inflacionária atua sobre os preços livres que fazem parte do
IPCA e, esta parte da inflação, em 2021, foi de 7,7% em 2021. Usando um
coeficiente de 0,10 que é um número médio atual do coeficiente inflacionário
brasileiro, isto é, a taxa de repasse inercial sobre ano de 2021, 2022, já abre com
uma inflação de 0,77%. A meta inflacionária dada pelo Conselho Monetário
Nacional – CMN ao Banco Central do Brasil para 2022, é de 3,50% com uma
tolerância de 1,50% para cima ou para baixo, o que daria um espaço de
flutuação da inflação medida pelo IPCA entre 2% e 5%. 
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 Se a inflação ficar fora desta banda, o Presidente do Banco Central terá que
encaminhar Carta Aberta ao Presidente do Conselho Monetário, que é o próprio
Ministro da Economia, Paulo Guedes, explicando as razões do estouro dos
limites e, quais as providências estão sendo tomadas para colocar o “bonde
nos trilhos” novamente. Este fato ocorreu em janeiro deste ano, referente a
inflação de 2021.

Acontece que, a inflação para 2021, já tem previsão para mais de 5,0% segundo
o Relatório Focus do Banco Central e, continua acelerando, já tendo previsão de
consultorias renomadas que afirmam que a inflação de 2022, será mais de 6%. 

 O antídoto para inflação alta comumente usado é a taxa de juros, embora,
muitas vezes, este não seja o remédio mais adequado. 

Uma das maiores preocupações da relação taxa de juros/inflação, é a
preservação do poder de compra da moeda. Esta preocupação visa fortalecer
o poder da autoridade monetária (Banco Central) de cada país na crença que
existe um guardião da moeda.

 Desta forma, a taxa de juros mínima praticada no país tem que ser tal que, ao
longo do tempo, seja devolvido à população, em particular ao rentista o seu
poder de compra acrescido do preço pela sua postergação do consumo, o que
na matemática financeira, é chamado de juro real. 

Assim, quanto maior a inflação, maior o juro nominal. O juro nominal engloba a
reposição inflacionária e o prêmio ao rentista pelo seu afastamento da liquidez.
É por isso que se diz que “o dinheiro tem valor no tempo”.            

Para nós, países emergentes, temos ainda alguns fatores adicionais a serem
considerados: o risco fiscal, o risco político e o risco cambial para
momentaneamente, esquecermos de outro tipos de riscos. Caso contrário, a
lista ficaria muito grande para esse periódico. 
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  O segundo (emissão de dívida pública) trata-se do “cachorro correndo atrás
do rabo” uma vez que mais gastos com juros da dívida, gera mais custos para
o governo que precisa emitir novas dívidas e assim, sucessivamente. É bom
lembrar que dívida pública é um empréstimo feito pelo governo que promete
no futuro pagar esta dívida em razão de maior arrecadação tributária. Em bom
economês: superávit fiscal.      

A taxa de juro atua ainda, maleficamente, na atividade econômica diminuindo-
a e com isso diminuindo entre tantos outros males, a arrecadação tributária o
que faz com que o risco fiscal (risco de inadiplência do governo) aumente
ainda mais. O ponto é: quando esta espiral vai parar? Pois existe o risco de que
o Governo chegue a um ponto que, tenha que declarar moratória desta dívida.
Em bom português: calote.

Este risco está presente atualmente na PEC – Projeto de Emenda Constitucional
dos Combustíveis em vias que, o Governo abre mão de arrecadar R$ 70,0
bilhões de receitas na forma de isenção tributária, sem apresentar nenhuma
outra fonte para equilibrar as receitas do orçamento, e muito menos, corta
despesas no mesmo montante. É um crime contra a Lei 101 – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Isto quer dizer que, a Lei de Responsabilidade Fiscal de
2001, está sendo ferida de maneira constitucional, na maléfica dobradinha entre
Legislativo (leia-se: centrão) e Executivo: (leia-se: Secretaria do Tesouro
Nacional).                              

O risco político está presente na eleição de 2022, onde já se ouve candidatos
bem posicionados em pesquisa, falarem que a Reforma Trabalhista e PEC do
Teto de Gastos ambas do Governo Temer, devem ser revogadas. Continua
assim, a saga heroica do equilíbrio fiscal, base do tripé econômico (superávits
fiscais, câmbio flutuante e metas inflacionárias) do Plano Real. Aquele vitorioso
Plano de Estabilização Econômico de 1994, está no hospital e, em coma. Tem
culpado com endereço e CPF: eleições de 2022.  
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 O risco cambial está implícito na economia no Brasil e no Mundo, visto que
“Acordaram o Gigante Adormecido” como disseram os japoneses após o
ataque a Pearl Harbor em sete de dezembro de 1941: os EUA resolveram
normalizar a sua política monetária tirando os estímulos dados desde o início
da Crise de Saúde em 2020, para no mínimo quatro aumentos das suas taxas
de juros até o final de 2022. 

Isto me faz lembrar as Crises do Petróleo de 1973, e 1978, que fizeram com que,
a taxa de juros dos EUA, saíssem do zero para mais de vinte por ao ano. Como
consequência destas crises, em 1986, o Brasil declarou a Moratória da Dívida
Externa. 

 Os títulos americanos, com as altas recentes de suas rentabilidades,  já
mostraram a força do possível comportamento do FED (banco Central
Americano), que prevê subir substancialmente o rendimento dos seus títulos .
Mas, como diriam os historiadores: o pior ainda estaria por vir.

As consequências para os viventes abaixo da linha do Equador, é que as altas
dos juros americanos atraem recursos do mundo todo para seus ativos livres
de riscos, os chamados Treasuaries americanos. E, quem “paga o pato” são
aqueles países que tem moeda fraca e arriscada em razão de política fiscal
permissiva, digna de populistas. 

O movimento de remessa de dólares dos países em desenvolvimento (para
não falar como a Cepal – Comissão Econômica Para América Latina: países
subdesenvolvidos) para o exterior, é composto de duas fases: a primeira de
venda dos ativos e valores mobiliários do país onde estes recursos estão
investidos; o segundo movimento é a compra de divisas (moedas de outros
países em especial o dólar americano) para a repatriação. 

O primeiro movimento causa desvalorização destes ativos no mercado de
origem. Portanto cai a bolsa e, sobem os juros na renda fixa, isto é, fundo de
investimentos com cotas negativas, Tesouro Direto no vermelho e ações abaixo
do seu valor patrimonial, em resumo: “é a hora da chepa”.
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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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  Neste quadro, poderemos esperar bolsa em queda ou de lado apesar da
relação preço/lucro das empresas listadas ser o menor dos últimos anos; juro
nominal e real em alta; alta da taxa de câmbio do dólar americano, PIB
pequeno e manutenção do desemprego. Será um ano desafiador e cheio de
emoções, como diria Roberto Carlos. 
    
Assim, em síntese, o mercado para 2022, será de grande volatilidade tanto para
a renda fixa como para a renda variável exigindo dos gestores, máxima cautela
na gestão de recursos, tanto os próprios como os de terceiros. Quem viver e
escapar da H3N3 e da Ômicrom, verá! Feliz Ano Novo.           
  


