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Os dados divulgados em abril mostram recuperação da atividade econômica em fevereiro depois
de um desempenho fraco em janeiro. A produção industrial avançou 0,7% na variação mensal,
enquanto as vendas no varejo cresceram 2,0% na mesma base de comparação. Os serviços caíram
0,2% em fevereiro ante janeiro. O IBC-Br, indicador que busca aproximar as variações mensais do
PIB, avançou 0,3% em fevereiro com relação ao mês anterior.
O mercado de trabalho apresentou bons resultados em março, o que corrobora as nossas
projeções de alta para a produção industrial (+0,4%) e para o volume de serviços (+0,6%) no
mesmo mês. A Taxa de desocupação para o trimestre encerrado em março caiu de 11.1% para
10,7% em relação ao trimestre encerrado em fevereiro.

Em março, o IPCA acelerou e surpreendeu fortemente o mercado, A inflação no mês passado variou
1,62%, bem acima dos 1,35% esperados pelo mercado, com isso o acumulado dos últimos 12 meses
avançou de 10,54% para 11,30%.
A forte surpresa com a leitura de março já nos levaria a revisar em 0,3 p.p nossa projeção de IPCA
no ano, mas mais do que isso, ela representa o delicado quadro prospectivo para a inflação. A forte
contribuição dos combustíveis em função do conflito no Leste Europeu, mais as commodities
energéticas e agrícolas que tendem a se manter valorizadas no mercado internacional e ainda o
recrudescimento da pandemia na China nos levam a revisar nossa projeção de IPCA em 2022, de
7,1% para 8,1%.
A inflação elevada tem trazido dificuldades adicionais ao Copom, ao longo de abril, os diretores do
comitê endossaram a sinalização de fim de ciclo em 12,75% a.a para maio, porém estão de
prontidão caso seja necessário novas altas. Como o cenário se mostra de riscos altistas e inflação
persistente, mantemos nosso cenário de juros em 13,25% para a reunião de junho.

Diante da expectativa de elevação mais célere dos juros americanos e temor que a evolução da
pandemia na China desorganize ainda mais as cadeias globais, o dólar ganhou força no mundo,
avançando 4,9% no mês, esse movimento em conjunto com certa estabilidade nos preços das
commodities, levou a desvalorização do real.
Assim, nós mantemos nossa projeção de câmbio para o final de 2022 em R$ 5,20/US$.
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O mês de abril apresentou grande volatilidade para o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores
brasileira, que encerrou o mês cotado aos 107.876 pontos, com uma queda de aproximadamente
10%. O cenário negativo não foi exclusividade do Brasil, os principais índices e bolsas de valores
como a Nasdaq e o S&P 500 tiveram quedas significativas. O aperto da política monetária
americana, a crescente inflação no Brasil, a saída de recursos estrangeiros e a consequente
desvalorização do real frente ao dólar foram fatores que contribuíram para a queda brusca do
índice. Empresas como PetroRio, Eletrobras e 3R Petroleum foram algumas das líderes em altas do
índice. Locaweb, Magazine Luiza e Via tiveram as maiores quedas do Ibovespa em abril.

1

O item “Bolsa” considera a visão da Asset Sicredi referente ao comportamento de renda variável no país e não consta na Análise Mensal completa, escrita pela área de Análise Economica do Banco Cooperativo
Sicredi S.A disponível em www.sicredi.com.br/html/para-voce/investimentos/conteudos

Classificação da informação: Uso Irrestrito

Observamos um mês instável para os títulos públicos indexados à taxa Selic, com uma demanda
menor por estes papéis. O desempenho foi devido à alta atratividade das taxas dos títulos prefixados
e ao ajuste do Tesouro Nacional nas emissões dos papeis em carteira, reduzindo as emissões dos
vencimentos intermediários e seguindo nos mesmos patamares nos vencimentos mais longos.
Também, diante da postura mais dura do FED sobre o aumento da taxa de juros, os títulos de renda
fixa dos Estados Unidos se tornam mais atrativos, e auxiliaram na cautela do movimento de recompra
de títulos públicos por investidos estrangeiros. Assim, devido aos movimentos negativo e de
instabilidade dos papeis em carteira, a performance do fundo fechou o mês abaixou do CDI.

No mês de abril observamos volatilidade nos títulos públicos atrelados ao IPCA. O IPCA de março
registou a maior surpresa inflacionária em quase 20 anos, com forte alta nos combustíveis aos
consumidores e o grupo de Alimentação no Domicílio, que se mantiveram em patamares elevados.
Adicionalmente, observamos forte alta dos preços das commodities, devido a pressões globais, dado o
persistente conflito entre Rússia e Ucrânia e as restrições impostas pelo governo chinês para conter o
contágio do coronavírus. Assim, as surpresas inflacionárias vêm beneficiando principalmente os papéis
de curto prazo em carteira, mas as medidas de inflação seguem significativamente acima das metas e
mostram poucos sinais de arrefecimento. Contudo, as questões envolvendo o fiscal, as maiores
expectativas de juros ao redor do globo, o risco eleitoral, e a guerra e seus desdobramentos,
impactam a performance dos títulos de inflação de médio e longo prazo e consequentemente a
performance do produto.

Para o mês de abril os títulos de curto prazo, ligados aos IRF-M 1, seguiram mostrando performance
positiva, em linha com seu benchmark. Somado a diminuição da emissão dos títulos públicos
prefixados e o aumento da demanda desses, dado a atratividade em suas taxas, vem corroborando
para o resultado positivo do mês no produto, mesmo com os ajustes das expectativas de maior Selic.
Já para os papéis mais longos, que compõem o IRF-M, observamos novamente mais um mês de
volatilidade, afetada principalmente pelo cenário externo, diante da postura mais dura do Banco
Central Americano sobre o aumento da sua taxa de juros e das restrições impostas pelo governo
chinês para conter o contágio do coronavírus. Também, internamente as pautas de natureza política e
fiscal devido pressão por flexibilização do teto de gastos em ano eleitoral, seguem pressionando a
curva de juros.
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A bolsa americana teve em abril o seu pior mês desde março de 2020, encerrando com uma queda de
quase 9% cotada a 4.132. O Federal Reserve, Banco Central americano, sinalizou mais um aumento da
taxa de juros do país gerando aperto monetário com o intuito de conter a inflação crescente no país.
A aversão ao risco por parte dos investidores tem crescido nos últimos meses com os
desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, lockdowns agressivos da China visando conter a
propagação de Covid dentro do país e as projeções de inflação crescente nos EUA para os próximos
meses. Grandes empresas de tecnologia como Amazon e Apple sofreram perdas consideráveis no
mês e puxaram a performance do índice ainda mais para baixo. Neste cenário, de pressão
inflacionária, maiores expectativas de juros, cadeia global significativamente impactada por questões
sanitárias e políticas, os lucros das empresas e consequentemente suas precificações são
prejudicadas.

Os ativos de risco tiveram um mês desafiador em abril, principalmente os mercados acionários
globais. O mês também foi marcado pela divulgação dos resultados das principais empresas
americanas. O Nasdaq teve o seu pior mês desde outubro de 2008, com queda de 13,37%, e o S&P
500 teve o pior mês desde março de 2020, com queda de 8,8%. Por sua vez, o Ibovespa também
apresentou queda de 10,10%, fechando o mês em 107.987 pontos.
Enquanto isso, o dólar teve um desempenho positivo de 3,83%, revertendo parte do movimento de
março, devido às preocupações com o crescimento econômico da China, que poderia impactar os
preços das commodities, dado a política de zero-Covid.
Além disso, a guerra na Ucrânia continua sem apresentar uma luz no fim do túnel, enquanto que a
postura mais agressiva do Fed tem levado a uma apreciação generalizada do dólar.
Apesar deste contexto desafiador, o fundo superou o Ibovespa em 129 pontos base. As principais
contribuições positivas vieram das posições compradas em ações da 3R Petroleum, BrMalls e Vivo
Telefônica. Outra importante atribuição positiva foi nossa posição abaixo do índice Ibovespa em
nomes específicos dos
setores de Saúde, Consumidor Discricionário e Intermediários Financeiros.
Ao mesmo tempo que os principais detratores foram as nossas posições acima do índice no setor de
Consumidor Discricionário – nomeadamente nos segmentos de Vestuário, Finanças Diversificadas,
Mineração e Utilities.
Começamos a rotacionar commodities/bancos que tiveram desempenho superior nos últimos
meses para nomes domésticos/sensíveis às taxas de juros, uma vez que podemos estar perto do fim
do ciclo de aperto das taxas de juros no Brasil. O fundo fechou o mês com performance negativa
em -8,90%, acumulado em 2022 de 8,67%, e em 12 meses -7,16%.
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O fundo apresentou rentabilidade de -9,10% no mês, +101 bps versus o benchmark. As posições que
mais agregaram para o desempenho relativo foram: na ponta positiva, CPFE3, VAMO3 e BRML3. Na
ponta negativa, SOMA3, RENT3 e PETZ3.
Na ponta positiva:
Em meio à alta de juros e volatilidade, empresas de duration mais curta tendem a performar melhor.
No nosso portfólio esse foi o papel de CPFL (CPFE3), Vamos (VAMO3) teve uma performance acima
do mercado com a perspectiva de resultados recordes. No mês, a BR Malls (BRML3) aceitou a nova
proposta de aquisição da empresa realizada pela Aliansce Sonae.
Na ponta negativa:
A alta de juros internacional diminui o apetite do mercado para empresas de crescimento, o que
prejudicou Petz (PETZ3). Além disso, empresas como a Localiza (RENT3) também são impactadas
negativamente devido seu modelo de negócio depender de financiamento. O mercado está mais
pessimista com a capacidade do Grupo Soma (SOMA3) realizar o turnaround da Hering e o cenário
atual é negativo para empresa de crescimento.
Nos EUA, a inflação é a principal preocupação do FED, que está cada vez mais duro na política
monetária e o mercado acredita que a redução de títulos deva ser na casa dos US $95 bilhões por
mês. Em meio a isso, os juros dos títulos de 10 anos do tesouro americano subiram 60bps, fechando
o mês em 2,93%. Nesse cenário, as empresas de tecnologia são as mais prejudicadas e já vemos
alguns resultados decepcionantes, como da Netflix e Amazon.
No Brasil, o governo voltou a interferir na Petrobras, alterando o CEO da estatal. A principal
preocupação aqui é se o novo executivo irá alterar a política de preços da empresa. A inflação
continua preocupante. O IPCA de março foi 1,63% ao mês (11,30% no acumulado de 12 meses),
enquanto o mercado esperava 1,35%.
As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Transportes, Shoppings e Varejo.
Ao compararmos com a carteira de março/2022, aumentamos a exposição em Mineração (VALE3) e
Óleo & Gás (RRRP3); e diminuímos a exposição em Shoppings (BRML3) e Bancos (ITUB4 e SANB11).

O mês de abril apresentou queda considerável nas ações da Petrobras, uma redução de
aproximadamente 10%, mais brusca em relação ao mês anterior. José Mauro Coelho assumiu como
novo presidente da companhia no mês de abril, a empresa informou que encerrou o primeiro
trimestre do ano com produção média de 2,462 milhões de barris por dia de óleo, um acréscimo de
2,4% em relação ao trimestre anterior, no pré-sal a companhia relatou a produção de 1,726 milhão de
barris por dia no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 7,3% na comparação ao primeiro
trimestre de 2021. Além disso, a Petrobras anunciou pagamento de dividendos complementares aos
acionistas de R$ 2,942 por ação em 16 de maio de 2022, isso totaliza uma remuneração de R$ 7,7732
por ação referente ao ano de 2021. Os preços do petróleo oscilaram no mês de abril, durante o mês o
petróleo tipo Brent chegou à mínima de US$ 98,48 e alcançou a máxima de US$ 113,16, encerrando o
mês cotado em US$ 106,94. Fatores como a guerra entre Rússia e Ucrânia e lockdown na China para
conter a covid-19 afetaram a demanda global por petróleo e afetaram o preço da commodity.
Ademais, a exportação de petróleo da Rússia aumentou 17% no mês de abril, apesar das contínuas
sanções e queda da produção de petróleo bruto no país.
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