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DESEJAMOS UM EXCELENTE 2022!! 

DEZEMBRO 2021 

CARTA DA GESTÃO - PANAMBY INNO MULTIMERCADO 

As condições estão presentes para a continuação do cenário 
de pujança econômica em 2022, porém como disse um 
analista, a parte fácil da recuperação pós vacinação foi 
superada.  
 
Abaixo, discutimos vários pontos para reflexão que sugerem 
um ambiente de apreensão, em particular, no 1º semestre do 
ano. Inflação, virulência da pandemia e discrepância do 
crescimento nas várias regiões e indústrias, serão 
determinantes no progresso mundial. 
 
Muitas eleições, inclusive no Brasil, agregam focos de atenção 
durante o ano. 
 
Nesse cenário, o Fundo Panamby INNO FIC de FIM rendeu 
0,88% em dezembro. A seguir descrevemos nossa visão e o 
posicionamento do fundo.  
 
Boa leitura! 
 
 
GLOBAL: AUTORIDADES MONETÁRIAS SE 
POSICIONAM PARA 2022 
 
Ainda em meio as incertezas com relação à normalização das 
relações produtivas devido ao surgimento na nova variante 
da Covid-19, Ômicron, os formuladores de política econômica 
dos países avançados decidiram por seguir com suas 
estratégias já traçadas.  
 
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve endureceu mais o tom 
ao revelar um diagnóstico de pressão inflacionária persistente 
e a necessidade de retirada dos estímulos monetários mais 
rapidamente. Na última decisão de política monetária do ano, 
o Fed dobrou o ritmo do tapering de $15 bilhões para $30 
bilhões – sinalizando o fim da política de compra dos títulos 
de longo prazo em março – e apontou que a maioria dos seus 
membros esperam iniciar a normalização da taxa de juros em 
2022, com três altas da Fed Fund. Anteriormente, os 
membros do Fed previam os juros próximos de zero por mais 
tempo, já na decisão de dezembro, esta previsão passou para 

muito próximo de 1% no curto prazo. O endurecimento do 
tom na Inglaterra foi mais efetivo, aumentando a taxa básica 
de juros para 0,25% a.a. – primeiro movimento desde o ciclo 
de afrouxamento feito em resposta à Covid.  
 
Em contraposição, na Zona do Euro, o Banco Central manteve 
sua estratégia de acomodar a aceleração inflacionária no 
curto com o objetivo de ancorá-la à meta no médio prazo. 
Esta já era a política ótima escolhida antes do surgimento da 
Ômicron, contudo a explosão do número de casos de Covid 
pelo continente somada a possibilidade da volta de restrições 
mais rígidas à mobilidade social deve ter contribuído para a 
manutenção desta estratégia. Na China, de olho na 
desaceleração da atividade econômica em 2022, o Banco 
Central que desde outubro ampliava a liquidez no mercado 
via intervenções, reduziu discretamente sua taxa de juro de 
curto prazo, passando uma mensagem importante de 
afrouxamento monetário.  
 
Independente da direção escolhida por cada autoridade 
monetária, parece que a postura mais firme teve efeito 
positivo sobre os mercados. Aumentou a esperança de que 
os Estados Unidos controle a pressão inflacionária e, com 
isso, garanta a manutenção do crescimento econômico acima 
do potencial e de que a desaceleração econômica chinesa 
seja suave.  
 
Para as economias emergentes, o que este panorama 
significa? Acreditamos que se, por um lado, este cenário 
positivo para Estados Unidos e China vigorar em 2022, o 
crescimento econômico mundial continuará acima do 
potencial e atenuará o efeito negativo da elevação da taxa de 
juros nos avançados sobre os emergentes. Por outro lado, 
fatores negativos como a permanência da pandemia como 
risco de cauda para a atividade econômica e o calendário 
eleitoral em importantes economias garantirão a alta 
volatilidade no ano. O grau de aversão ao risco deve se 
manter elevado, o que é má notícia para quem depende de 
fluxo de capitais. 
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Gráfico 1: Mapa das eleições no mundo 
 

 
 
Fonte: Wikipedia.org  
 
 
BRASIL: SEM ÂNCORA FISCAL, O COPOM TAMBÉM SE 
POSICIONA PARA 2022 
 
A finalização do ano legislativo definiu uma nova etapa da 
política fiscal no país. A aprovação da PEC dos precatórios 
flexibilizou as duas travas fiscais que ainda vigoravam: o teto 
de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. Com a indexação 
do teto de gastos à inflação acumulada de janeiro a 
dezembro, o grau de incerteza na elaboração do orçamento 
aumentou – pois as despesas voltam a ser definidas por 
estimativas, que podem estar corretas ou não. Criou-se mais 
uma despesa obrigatória, o Auxílio Brasil, mais que duas 
vezes o gasto do Bolsa Família, com a prerrogativa 
estabelecida na constituição de não ser necessário a 
identificação de receita para seu financiamento, ou seja, 
primeira despesa fora do escopo da lei de responsabilidade 
fiscal. 
 
O orçamento para 2022 foi aprovado sob esse novo formato 
de gestão pública, com a ampliação de R$ 113 bilhões nos 
gastos totais, o que deve levar o resultado primário ser 
deficitário entre 1% e 2% do PIB, a depender do tamanho 
da desaceleração econômica. 
 
Assim, o cenário inflacionário ficou ainda mais desafiador 
para o Banco Central. Fato que não passou despercebido na 
mudança do tom da autoridade monetária em suas últimas 
comunicações com o mercado em 2021. Tanto no 
comunicado da decisão que elevou a Selic para 9,25% a.a. 
quanto na ata desta reunião e no relatório de inflação do 
quarto trimestre, os destaques foram os pesos da inércia da 
inflação de 2021 em 2022 e da desancoragem das 
expectativas de 2023 e 2024 sobre o futuro dos juros. Como 
já tínhamos alertado,  a deterioração da condução da 
política fiscal e o abandono da agenda de reformas 
estruturais resultariam na elevação da taxa de juros neutra 

e, consequentemente, do aperto monetário necessário 
para manter a inflação controlada. A atualização dos 
modelos do Banco Central indicou que a taxa de juros 
neutra subiu de 3% para 3,6% e acreditamos que essa 
tendência de alta deva se manter para os próximos 
trimestres. 
 
Encerramos 2021 com expectativa de 10% para o IPCA e 
4,6% de crescimento real do PIB – em grande parte efeito 
do carrego estatístico do ano anterior. Após a surpresa 
positiva de crescimento no primeiro trimestre, a demanda 
doméstica estagnou e, muito provavelmente, contraiu no 
quarto trimestre. A perspectiva para 2022 é de um 
processo de desinflação às custas de alta de juros e 
contração da demanda doméstica. Mantemos nossa 
projeção para o IPCA em 5%, crescimento econômico em 
0% e Selic em 11,50% - com alta de 150 pontos em 
fevereiro e 75 pontos em março. 
 
Gráfico 2: Taxa de Juros Real – várias metodologias 
 

 
 
Fonte: Anbima, Banco Central e Bloomberg.  
Elaboração: Panamby Capital. 
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PANAMBY INNO MULTIMERCADO 
 
Fato muito relevante que ocorreu em dezembro foi a 
sedimentação do movimento dos BCs na direção da 
normalização da política monetária ao redor do mundo e 
mais rápido que se esperava.  Esse processo vem através 
da diminuição dos programas de compra de ativos e alta 
do juro básico, como explicado acima.  
 
A política anunciada, nas economias avançadas, foi que 
juro ficaria baixo até se garantir a retomada da atividade 
econômica e a volta da inflação para patamares próximos 
às respectivas metas. Note-se que, nesses países, a 
inflação precisa subir para melhor funcionar as 
engrenagens econômicas. 
 
O crescimento econômico global está vigoroso, mas com 
diferenças significativas nos grandes blocos. EUA retomou 
o ritmo pré pandemia, após estímulos impressionantes, 
com indústria dinâmica e empresas vencedoras. Na Europa 
e Ásia países mais dependentes do turismo, indústria aérea 
e autos crescem menos enquanto China deixa dúvidas 
nesse processo de migração para consumo doméstico e 
menor pujança do setor imobiliário, mas os indicadores são 
razoáveis e estão em um processo monetário 
expansionista.  
 
Inflação deve continuar a ser o tema em 2022 e avante. 
Economias avançadas tendem a ter os instrumentos 
adequados para a boa gestão deste quadro e, assim, 
conseguir manter as condições para crescimento 
sustentável no médio prazo.  
 
Já as economias emergentes sofrem mais. Com a inflação  
mais persistente, tiveram que começar o ajuste 
contracionista mais cedo e, por isso, a expectativa de 
crescimento à frente é pior, com  tendência de dólar forte. 
Nesse ambiente, a expectativa (ou torcida) pela queda no 
preço das commodities ainda não aconteceu, apesar do 
leve alívio recente, e o risco é de clima seco na América do 
Sul por conta das chuvas abaixo do esperado. Os gargalos 
logísticos que, em algum momento, irão abrandar e 
acalmar pressões inflacionarias, ainda não oferecem a 
oferta necessária de insumos que se tornaram vitais na 
economia pós vacinação. 
 
Em resumo, inflação continuará no radar. Seu  impacto nas 
economias emergentes deverá ser maior. Já  nas 
avançadas, se tudo der certo, pode ter um processo 
organizado de controle inflacionário. 
 
E por falar em processo anti-inflacionário global 
organizado, em 2021 celebrou-se 50 anos do final do lastro 
em ouro para o dólar americano. A partir de 1971, o dólar 
passou a valer o que as pessoas acreditam ser seu valor e, 
nesse meio de século de câmbio flutuante, o sistema 
financeiro e comércio exterior foram determinantes no 
desenvolvimento e prosperidade no mundo, mesmo 
levando em conta que o crescimento foi desigual entre as 
regiões.  
 

Mesmo sem a disciplina do padrão ouro, o sistema 
financeiro funcionou muito bem, acreditando na confiança 
e habilidade dos BCs em controlar a inflação. Em dois 
momentos que se entendeu necessário altas agressivas de 
juro nos EUA, anos 80 e 1994, resultaram em atração de 
capital, fortalecimento do dólar e estragos em empresas e 
países endividados em dólar.   
 
Portanto, em 2022, onde os BCs se mostram mais 
impacientes no combate inflacionário, trazendo apreensão 
e chance de surpresas.  
 
Além disso, como é o padrão, existem várias frentes de 
riscos globais que devem ser acompanhadas, ou como 
risco de cauda ou como desfecho relevante. A evolução 
das cadeias de suprimento, que tendem a buscar mais 
segurança mesmo que com maior custo, desenharão uma 
nova arquitetura geográfica nos próximos anos sendo que 
a relação EUA- CH parece ser a referência mais 
determinante para a segurança do crescimento global. O 
mantra just in time passa a ser o just in case. 
 
No Brasil, tensão eleitoral com inflação alta, mas 
declinante (em breve...), atividade muito fraca e baixa 
produtividade, asseguram um ano difícil. Porém, as 
tendências estão ficando mais definidas, o que trará 
oportunidades de investimentos interessantes em algum 
momento. 
 
A rentabilidade dos Fundos Panamby em dezembro foi 
predominante das posições em juro e moedas.  
Nesse cenário de normalização que pressiona o juro ao 
redor do globo, as curvas estão pouco inclinadas, tanto 
pelo início do processo contracionista como pelo receio de 
perda do ímpeto econômico. Como EUA estão adiantados 
na retomada econômica e na alta do juro, deverá 
impulsionar o dólar que tende a fortalecer.  
O portfolio da Panamby carrega posições tomadas em juro 
internacional e comprada em dólar contra cesta de 
moedas.  
 
Aproveitando o momento de pressão sobre preços de 
ações, compramos papeis de qualidade que prometem 
performar melhor que momentum, que foram bem no 2º 
semestre. São teses que estão alinhadas com a nossa 
busca por empresas modernas, gestão com brilho nos 
olhos, focadas em tecnologia que se ajustam às demandas 
atuais da sociedade. No conceito qualidade, além dos 
tradicionais indicadores financeiros consideramos que, ao 
longo do tempo, serão incorporados índices como emissão 
de carbono, reciclagem de embalagens, ingredientes 
naturais e diversidade. 
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Estamos posicionados para um cenário que se mostra de 
apreensão no 1º semestre. 
 
Desejamos um 2022 repleto de coisas boas a todos    
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Para as últimas notícias e atualizações, sigam-nos através 
dos links abaixo: 
 
 
 
 
 
          www.linkedin.com/company/panambycapital 
 
          @panamby.capital 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: A PNBY Gestora de Recursos Ltda. (“Panamby”) realiza única e exclusivamente a distribuição de cotas de Fundos de Investimentos dos quais seja, respectivamente, responsável pela gestão 
de recursos (“Fundos”), nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, não realizando, portanto, a distribuição de qualquer outro ativo financeiro. Exceto com relação aos Fundos, as 
informações contidas neste e-mail são de caráter exclusivamente informativo não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em ativos financeiros, tampouco 
recomendação para compra ou venda de cotas dos Fundos, cujas características poderão ou não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013. A 
Panamby não assume qualquer compromisso de publicar atualizações ou revisões dessas previsões. Os Fundos não contam com a garantia do administrador, da Panamby, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos Formulários de 
informações complementares e dos regulamentos dos Fundos ao aplicar seus recursos. Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as 
quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação 
do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos. Informações relativas aos horários, valores máximos e mínimos, prazo de carência, conversão e liquidação para 
movimentações, taxas de administração, performance, entrada e saída cabíveis aos Fundos, tratamento tributário perseguido, utilização de derivativos, aquisição de ativos negociados no exterior, 
concentração de poucos emissores de ativos de renda variável, entre outras informações poderão ser adquiridas em documentos específicos tais como: Regulamentos, Formulários de Informações 
Complementares, Lâminas e Tabela resumo referente as características gerais dos Fundos, ou através do site www.panambycapital.com.br 
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