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PREÇOS AGRÍCOLAS EM ALTA E PRESSÃO INFLACIONÁRIA
É difícil fazer previsão sobre o desenrolar militar do conflito
na Europa, mas o que está claro é que a inflação global, que
já vinha forte, acelerou, e gargalos produtivos se agravaram
em diversas indústrias e commodities metálicas.
Porém, o risco de cauda parece mesmo estar na produção
agrícola, onde os preços são os mais altos desde ... e, para
que se mantenham onde estão, é necessário que não haja
surpresa negativa. Assim, a assimetria é claramente
desfavorável para grãos.
A teimosa inflação está forçando uma normalização
monetária mundial mais célere que se projetava na virada do
ano e, assim, as condições financeiras devem seguir
contraindo.
Nesse cenário, o Fundo Panamby INNO FIC de FIM rendeu
1,22% em março. A seguir descrevemos nossa visão e o
posicionamento do fundo.
Boa leitura
GLOBAL: NORMALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CURSO
Com a concretização da invasão da Ucrânia pela Rússia, os
ativos internacionais passaram por diversos cenários ao longo
de março. A primeira quinzena foi dominada pela aversão ao
risco: alta dos preços do ouro, do dólar frente as principais
moedas avançadas e emergentes, do preço dos títulos
públicos dos EUA, entre outros, movimentos característicos
de proteção de patrimônio. Já a segunda quinzena foi
dominada pela ponderação nos mercados e ativos; as bolsas
americana e europeia registraram valorização em torno de
3%.
O efeito inflacionário da guerra estava bem claro desde o
início do conflito, devido à importância da Rússia e da Ucrânia
no comércio mundial de trigo, milho, petróleo e gás –
envolvendo, além dos preços de combustíveis e energia
também os preços de farinhas, óleos, toda a cadeia
petroquímica e de produção de proteína. Por outro lado, como
todo evento de guerra, a destruição de crescimento
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econômico também era uma questão que poderia levar ao
abandono do processo de normalização monetária nas
economias avançadas.
A segunda quinzena de março veio para dirimir as dúvidas
com relação a postura das principais autoridades monetárias
frente ao evento da guerra. O Federal Reserve endureceu
mais ainda o tom e sinalizou que irá além da normalização
dos juros. O BCE, ainda que siga estudando quando/como
evoluir com a normalização, também indicou que a prioridade
é assegurar a volta da inflação à meta, mesmo com as
incertezas quanto ao impacto da guerra sobre o crescimento
econômica da região. O PBoC manteve taxa de juros
inalterada e a decisão monetária do BoE com um voto
contrário (dissenso) a elevação dos juros, foi o banco central
que se mostrou mais preocupado com a economia.
Neste contexto, a sinalização do FOMC que a taxa Fed Fund
será elevada para cima da neutra e ficará alta por, pelo
menos, dois anos (2023 e 2024), aliado aos pronunciamentos
do presidente do Fed sobre a alta probabilidade de aceleração
do ritmo de ajuste monetário e a proximidade do início de
redução do balanço, chamaram muito a atenção investidores.
Tanto que os mercados terminaram março debatendo a
possibilidade de recessão nos EUA. De fato, a elevação do
juro mais curto e estabilidade nos mais longos é sempre
monitorada como uma indicação do grau de aquecimento ou
desaquecimento da economia (possibilidade de recessão à
frente). As diferenças entre os juros nos prazos mais curtos e
mais longos nos EUA diminuíram com a mensagem mais
austera da autoridade monetária, mas ainda são positivas
(gráfico 1), ou seja, sem indicação de recessão. Além disso,
os PMIs (índices de confiança) seguem acima da linha d’água,
sinal de atividade em expansão e, mais importante, a taxa
desemprego está abaixo da neutro e em tendência de queda.
Acreditamos que, mesmo que os preços de commodities se
estabilizem, dificilmente ocorrerá queda forte – as ofertas de
Rússia e Ucrânia não serão reestabelecidas no curto prazo.
Diante disso, o cenário mais provável é o de mais pressão
inflacionária e posterior desinflação lenta, resultando mais
aperto monetário nos avançados e emergentes. A
desaceleração do crescimento econômico mundial também é
o mais provável e o risco de cauda é a estagnação

Muito provavelmente, o processo de desinflação será
lento; a convergência da inflação à meta deve acontecer
no horizonte maior que dois anos, como o esperado pela
mediana das expectativas registrada na pesquisa FOCUS.
Por isso, acreditamos que também é alta a probabilidade
da taxa de juros básica permanecer em dois dígitos por
mais tempo.

Gráfico 1: Inclinação entre juros de curto e longo prazo versus
!
!
Recessão (definida pela NBER)

Tabela 1: Indicador de Condições Financeiras

Fontes: NBER e Bloomberg. Elaboração: Panamby Capital.

BRASIL: FIM DO CICLO MONETÁRIO

Mesmo com expectativa de crescimento econômico muito
baixo nos próximos anos e às vésperas de eleições, os ativos
brasileiros continuam sendo o destino favorito dos capitais
internacionais. A bolsa e a taxa de câmbio são os grandes
exemplos. Finalmente, desde janeiro, a alta dos preços de
commodities teve o efeito positivo sobre o Real –
observado historicamente, mas que não ocorreu em 2021.
Fora isso, o carry trade (diferença entre juros domésticos e
internacionais) também parece ter contribuído fortemente
na atração de capitais para o país.

Fontes: BC e Bloomberg.
Elaboração: Panamby Capital.

Contudo, a apreciação do Real ainda não foi suficiente para
compensar a alta das commodities e, assim, as pressões
inflacionárias persistem no cenário. Estimamos que o índice
de commodities em Reais, também calculado pelo BC,
acumule alta de 2% desde janeiro. A inflação dos produtos
no atacado acumula 15% em 12 meses até fevereiro e há
mais por vir com o prolongamento da guerra. Nossa
expectativa é que a alta dos preços do trigo, milho e
petróleo possa adicionar de 1 a 1,5 p.p. no IPCA de 2022,
trazendo a inflação para próximo dos 8% no ano.
Mesmo assim, de acordo com as últimas comunicações do
BC, via relatório de inflação e pronunciamentos públicos, o
cenário-base é de fim de ciclo de aperto monetário em
maio, com elevação de 100 p.b., com a Selic em 12,75%.
Não que essa taxa seja baixa, mas diante da alta de custos
e as pressões adicionais provenientes da guerra, as
condições financeiras correntes não estão próximas do
máximo alcançado historicamente. Nossa estimativa do
indicador de condições financeiras proposto pelo BC está
em +0,3, bastante abaixo dos +1,29 alcançados em 2015,
última vez que o IPCA rodou ao redor de 10%.
2

Estimativa:

Panamby

Capital.
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10% no mês, enquanto tecnologia continua sofrendo.
Bolsas americanas, europeias e brasileira subiram.

Confirmando a expectativa inicial do conflito na Europa, os

!mercados se moveram em direção
!
à leitura de maior

O Real valorizou 9% no mês e 17% no ano, até então a
melhor moeda emergente em 2022, e o fluxo que sustenta
essa alta continuará dependendo da evolução dos fatores
discutidos. Mesmo com a expressiva valorização da
moeda, a expectativa de inflação doméstica não recuou,
sendo que o Copom declarou a intenção de
encerrar o ciclo de alta da taxa básica de juro em 12,75%,
em maio.
Esse nível de taxa aliado ao baixo crescimento econômico
esperado para o Brasil nos próximos anos, sugere que a
inflação deverá recuar dos atuais níveis para algo como
3% em 2024, porém lentamente, inferindo que a taxa de
juro fique alta por vários anos.

inflação global e menor atividade econômica, com o receio
de recessão no ar.
A forte alta do preço das commodities nos últimos meses
garante a pressão inflacionaria para a frente. Além de
muita oscilação dentro do mês de março, onde várias
fizeram pico e recuaram, a elevação de minério de ferro,
petróleo, alumínio, milho, soja e trigo foi em torno de 25%
em 2022. A demanda por bens e serviços pós vacinação
mais a mudança de hábitos de consumo vinha
pressionando as cadeias produtivas e criando gargalos. O
retrocesso da globalização também implica em aumento
do custo de produção mundial.

Os fundos da Panamby Capital tiveram performance
positiva em função da correta leitura da inflação e juro, em
especial nos instrumentos de juro internacional e
brasileiro.

Alguns países estão restringindo exportação de produtos
agrícolas para garantir o abastecimento interno. Junte-se
a isso a pouca chuva em regiões produtoras de grãos como
Argentina e Brasil, falta de fertilizantes, mais a perda da
safra da Ucrânia, e criou-se o risco de desabastecimento
de insumos básicos para alimentos.

Portanto, as principais posições dos Fundos da Panamby
Cap se fundamentam na normalização monetária em curso
e no consequente reflexo no preço dos ativos.

Ou seja, o preço de produtos agrícolas está alto e pode
subir ainda mais, além da chance de simplesmente não
haver oferta suficiente. É importante monitorar o
desenvolvimento dessa questão.
Como elaboramos acima, na 2ª quinzena de março a
atenção se voltou ao necessário combate inflacionário,
instrumentos e implicações. Houve significativo ajuste das
expectativas do juro americano que caminha para chegar
em torno de 3% aa mais cedo que se imaginava. O receio
de desaceleração econômica, e até recessão, ainda segura
um pouco essa trajetória de alta, porém, se estivermos
certos e a atividade econômica americana e mundial se
mantiver, a correção de juro nos EUA e Europa será
considerável.
Para reduzir a inflação é necessário reduzir a demanda
agregada e isso significa apertar as condições financeiras.
Conforme esse processo evolua, ações americanas, que
tem múltiplos altos, deverão se ajustar.
Nesse ambiente cheio de novidades, o fluxo para ativos
brasileiros está forte por vários motivos, impulsionando o
Real e Ibovespa. No início do ano somente subiam as
ações de “valor”, porém, agora está havendo busca
também por empresas de “crescimento”, em especial para
empresas que já estejam dando lucro. Como destaque
empresas de consumo e e-commerce subiram mais de
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Para as últimas notícias e atualizações, sigam-nos através
dos links abaixo:
!

REDES SOCIAIS
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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