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REALIDADE SE IMPONDO NO COMBATE À INFLAÇÃO 

ABRIL 2022 

CARTA DA GESTÃO - PANAMBY INNO MULTIMERCADO 

Guerra, gargalos de produção e inflação que, se esperava 
fossem temporários, estão mais permanentes do que se 
imaginava. 
 
Sem dúvida que estes eventos diminuem a capacidade de 
crescimento da atividade econômica global, porém, 
argumentamos abaixo, que atrasar o combate à inflação trará 
recessão mais duradoura e profunda do que se acelerar a 
ancoragem dos preços. Atrasados ou não, quanto mais rápida 
e determinada for a ação dos Bancos Centrais, melhor será a 
retomada.  
 
A dinâmica dos ajustes geopolíticos, econômicos e 
monetários está muito rápida e interessante. 
 
Nesse cenário, o Fundo Panamby INNO FIC de FIM rendeu 
2,71% em abril . A seguir descrevemos nossa visão e o 
posicionamento do fundo.  
 
Boa leitura   
 
GLOBAL: RECESSÃO?  

 
Em abril, o debate sobre a possibilidade de recessão no 
mundo se intensificou, reforçado pela queda em alguns 
índices de confiança na Zona do Euro e Estados Unidos e a 
política de lockdown da China, que levou ao fechamento de 
grande parte das províncias da região de Shanghai 
(importante polo industrial e portuário).  
Apesar de continuar sendo um risco de cauda, o mundo teme 
a piora dos gargalos na cadeia produtiva. Muito se fala de 
congestionamento no porto de Shanghai, mas ainda não 
aparece nos preços dos fretes deste porto para o resto do 
mundo. Afora o impacto externo da política de COVID-Zero, 
a preocupação aumentou com relação ao ritmo de 
desaceleração da economia (impacto doméstico desta 
política). Assim, os mercados passaram a dar atenção aos 
dados setoriais de alta frequência, tais como: viagens de 
metrô (-43% abaixo do pré-pandemia), vendas de carros (-
61%), vendas de casas (-50% do volume vendido em 2021). 
Além dos PMIs que já em março estavam abaixo da linha 
d’água de 50 pontos, indicando contração econômica. 

Nos EUA, a discussão de recessão estava muito vinculada a 
redução da inclinação das várias maturidades da curva de 
juros, até que a primeira prévia do PIB de 2022 registrou 
variação trimestral negativa, -1,4%. Esta contração é devida 
à queda das exportações, efeito muito razoável dado o 
fortalecimento do dólar durante este início de ano.  Já a 
demanda doméstica desacelerou, mas permaneceu no campo 
positivo, crescendo 1,8% - em linha com sua média histórica. 
Também, o mercado de trabalho está forte, com criação de 
vagas e taxa desemprego abaixo da taxa natural, e os índices 
de difusão da inflação entre 80% e 90%, reforçam a indicação 
que a demanda permanece firme.  
Nosso exercício de probabilidade de recessão nos próximos 
12 meses mostra que as chances são muito baixas nos EUA 
(gráfico 1). Neste modelo usamos a variável binária, que 
assume valor 1 caso o país esteja em um período de recessão, 
de acordo com a determinação da NBER, e 0, caso contrário, 
com as variáveis explicativas: índice de atividade (CFNAI), 
índice de condições financeiras – ambos do Fed de Chicago – 
e diferença de juros do TBill de 1 ano e a Treasury de 10 
anos.  
 Já na Europa as dúvidas são maiores, muito por conta da 
guerra entre Rússia e Ucrânia e seus efeitos direto de 
abastecimento de energia do mercado europeu. De fato, do 
lado macroeconômico, somente os índices de confiança 
mostram os efeitos da guerra. Dados do mercado de trabalho 
continuam fortes, com a taxa desemprego em 6,8%, patamar 
mais baixo desde 1998 e a prévia do PIB do primeiro trimestre 
registrou variação trimestral positiva, +0,2% - bastante em 
linha com sua média histórica. 
Para a Europa, nosso exercício de probabilidade de recessão 
nos próximos 12 meses mostra que as chances são altas 
(gráfico 2) – acreditamos que muito mais devido ás 
manchetes de jornal que afetam em cheio as confianças do 
que fatores na economia real. Neste modelo usamos a 
variável binária, que assume valor 1 caso o país esteja em um 
período de recessão, de acordo com a determinação da 
OCDE, e 0, caso contrário, com as variáveis explicativas: 
expectativa de crescimento econômico (ZEW), índice de 
condições financeiras (calculado pela Bloomberg) e diferença 
de juros do título público alemão do 3 meses e de 10 anos.  
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Acreditamos que recessão nas economias avançadas ainda 
seja um cenário de baixa probabilidade, mesmo na Área 
do Euro.  A desaceleração do crescimento econômico 
mundial é o cenário mais provável e o risco de cauda é a 
estagflação. Diante disso, também o mais provável é mais 
aperto monetário nos avançados e emergentes. 
 
Gráfico 1: Probabilidade de Recessão nos EUA 
 
 

 
 
Fonte: NBER e Bloomberg. Estimativa e elaboração: Panamby 
Capital 

 
 
Gráfico 2: Probabilidade de Recessão na Área do Euro 
 
 

 
 
Fonte: OCDE e Bloomberg. Estimativa e elaboração: Panamby 
Capital 

 
BRASIL: ESTAGFLAÇÃO  
 
Tudo aponta para um cenário econômico bastante fraco, 
mesmo assim o crescimento do PIB no primeiro trimestre 
será foi mais positivo do que o esperado. E, como o 
primeiro semestre tem mais importância estatística para o 
PIB do ano, o crescimento real da economia em 2022 será 
positivo.  
Nosso modelo que monitora a economia no curtíssimo 
prazo indica que o crescimento no primeiro trimestre foi ao 

redor de 0,8%, o que resulta em um efeito de carrego de 
1% para o ano. E a boa notícia acaba por aqui. Aperto das 
condições financeiras, desemprego, alto custo de vida, 
endividamento e piora das confianças apontam para o 
aumento do risco de contração do PIB nos trimestres que 
se seguem. 
Nosso exercício de probabilidade de recessão sinaliza que 
as chances aumentaram desde dezembro do ano passado, 
alcançando 39% em março (gráfico 3). Isto é, o momento 
econômico é delicado apesar da probabilidade ainda não 
indicar risco preponderante de recessão. Este exercício 
relaciona a variável binária, que assume valor 1 caso Brasil 
esteja em um período de recessão, de acordo com a 
determinação da CODACE, e 0, caso contrário, com as 
variáveis explicativas: índice de confiança empresarial (ICE 
- FGV), índice de condições financeiras e diferença entre 
taxa de juros de 5 anos e de 1 ano. 
Infelizmente este quadro de possível contração econômica 
à frente não deve trazer alívio inflacionário tão cedo.  A 
inflação em 12% restringe qualquer possibilidade de 
estímulo monetário e, ao contrário, pede extensão do ciclo 
de aperto monetário. Os preços no atacado (IPA-DI) 
acumulam alta de 17,6% nos últimos 12 meses até março 
e sustentam a inflação de industriais acima de 10% há 
mais de 8 meses. Com isso, tem muito para acontecer em 
termos de realinhamento de preços entre tradables e 
serviços.   
Apesar das últimas comunicações do BC, via relatório de 
inflação e pronunciamentos públicos, tenham sinalizado 
fim de ciclo de aperto monetário em maio, com elevação 
de 100 p.b., com a Selic em 12,75%. Nossa projeção é 
Selic em 13,25% em junho e até o início de 2023. Nossa 
expectativa de inflação é 8% com crescimento de 0,8% 
em 2022 e inflação de 5% com crescimento de 1% em 
2023. 
 
Gráfico 3: Probabilidade de Recessão no Brasil 
 

 
 
Fonte: CODACE, FGV e Bloomberg. Estimativa e elaboração: 
Panamby Capital 
 

 
 



 
 

3 

! !

PANAMBY INNO MULTIMERCADO  
 
Apesar da contínua pressão inflacionaria global, no mês de 
abril, muito se discutiu se a desaceleração econômica em 
curso seria suficiente para interromper a alta dos preços e 
fazer o trabalho da política monetária. E a constatação, 
nesse momento, é que o juro terá que subir com 
consistência para coibir a propagação da inflação na maior 
parte do mundo. Commodities metálicas recuaram no mês, 
mais na 1ª quinzena, sendo que recuperaram parte na 
última semana. Agrícolas se mantiveram em alta, mais 
comedida que no 1º tri do ano, mas ainda assim atingindo 
níveis históricos no milho e soja. Ou seja, o aperto na 
oferta continua. 
 
Seguindo a tendência, foi mais um mês de forte 
volatilidade no preço dos ativos financeiros, com novidades 
nas avaliações econômicas, divulgação de resultado de 
empresas e com movimentos e implicações da guerra.  
 
Como elaboramos acima, nossa interpretação é que a 
desaceleração econômica nos países avançados não 
justifica a dúvida ao combate inflacionário. E que o atraso 
em fazê-lo tornará, aí sim, a recessão inevitável e mais 
profunda no futuro. Nos EUA, o comitê de política 
monetária acelerou o processo de alta do juro básico em 
direção aos 3%, enquanto a Europa ainda não preparou 
os participantes do mercado para esse movimento que, se 
continuar atrasado, irá fazer com que a taxa de juro suba 
ainda mais, prejudicando a economia por período mais 
longo que o necessário. O gás natural que é a fonte mais 
relevante de energia em vários países europeus, subiu 
28% em abril e 110% no ano. 
 
Assim, nos parece que juro nos EUA está mais ajustado 
que na Europa. E é nesse ambiente que o dólar vem se 
fortalecendo contra todas as importantes moedas do 
globo. Na média, a moeda americana valorizou em torno 
de 5% em abril, sendo que euro e yen japonês 
desvalorizaram 10% no ano.  
 
Adicionando mais uma incerteza, os indicadores 
econômicos chineses não garantem que a atividade esteja 
forte o suficiente para o atingimento da meta de 
crescimento e, nesses últimos dias, a moeda desvalorizou 
2% com jeito que irá na direção de desvalorizar os mesmos 
10% que vimos no Japão e Europa. 
 
Em suma, não parece ambiente para valorização de ativos 
de risco. Resultados de empresas americanas, tanto 
bancos quanto tecnologia, não empolgaram e trouxeram 
forte oscilações de curto prazo, levando o índice americano 

a cair 10% no mês, tanto quanto o Ibovespa. Bolsas 
Europa com -2% e China com -5% se saíram melhor.  
 
No Brasil, o influxo de recursos financeiros foi forte no 1º 
tri do ano, mas talvez esse movimento esteja se 
revertendo. Junto com a queda das ações a moeda Real 
perdeu 5%, juro subiu influenciado pela alta internacional 
e, também, pela teimosa inflação local. Fica difícil 
interromper o ciclo de alta da Selic nesse cenário e 
esperamos que, tanto Copom quanto FOMC, façam 
pronunciamentos neste sentido na 1ª semana do mês.  
 
No momento, a carteira dos fundos da Panamby Cap 
mantém posições que se beneficiam da alta do juro global 
e da queda do preço dos ativos de risco. O cenário 
continua a indicar piora nas condições financeiras para as 
empresas, o que deverá se refletir no preço das ações e 
no crédito das empresas de rating intermediário, assim 
como ativos de países emergentes. 
 
Em abril, os fundos da Panamby Cap tiveram boa 
performance principalmente em mercados de juro 
brasileiro, americano e alemão, além da contribuição em 
ações Brasil e EUA, e da compra de dólar contra cesta de 
moedas, em especial contra Euro e Real. Nossas posições 
de hedge protegeram bem a carteira e tiveram baixo custo, 
porém agregaram volatilidade nas cotas diárias. 
 
Considerando a velocidade e profundidade das mudanças 
em curso, reforçamos nossa disposição para reuniões de 
atualização do cenário e das posições sempre que 
necessário. 
 
Portanto, as principais posições dos Fundos da Panamby 
Capital se fundamentam na normalização monetária em 
curso e no consequente reflexo no preço dos ativos. 
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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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