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Os dados divulgados apontam para um forte avanço da atividade em março. A produção industrial
cresceu 0,3% na variação mensal, o varejo ampliado subiu 0,7% e os serviços avançaram 1,7% na
mesma base de comparação. Com isso, todos os três indicadores encerraram o 1° trimestre de
2022 com variação positiva em relação ao 4° trimestre de 2021, a primeira vez em 5 trimestres.
O mercado de trabalho também apresentou bom desempenho, com a taxa de desocupação caindo
de 11,1% no trimestre encerrado em março, para 10,5% no trimestre encerrado em abril.
Para o PIB do 2° trimestre estamos otimistas, assim projetamos crescimento de 0,4% no PIB em
relação do primeiro trimestre. Na segunda metade do ano, contudo, esperamos forte
desaceleração da atividade, com a alta da Selic manifestando força mais intensa sobre os números
de investimentos e consumo. Revisamos nossa projeção de crescimento do PIB de 1,3% para 1,5%
em 2022.

Em maio, o IPCA-5 variou 0,59%, ante avanço de 1,73% em abril, porém acima do esperado (0,45%).
Com isso a inflação acumulada dos últimos 12 meses acelerou de 12,03% para 12,20%.
A prévia da inflação de maio confirmou que o setor de serviços continua se beneficiando do efeito
da reabertura das atividades, o que pesa na inflação. Outro fator é a pressão nos preços dos bens
industriais, visto que a demanda global continua aquecida, ao mesmo tempo em que a oferta global
de bens e insumos continua prejudicada pelo conflito no Leste Europeu.
Revisamos nossa projeção de inflação em 2022 para 9,3%.
Acreditamos que o Banco Central precisará novamente, reajustar seu plano em que a Selic a 12,75%
levaria a proximidade do fim do ciclo de altas nas taxas de juros.
Revisamos nosso cenário de juros para 13,75% a.a, patamar a ser alcançado em agosto, com mais
duas elevações de 0,50 p.p., e mantido até pelo menos, o primeiro trimestre de 2023.

Conforme esperado, o FED continuou subindo os juros em maio, dessa vez a alta foi de 0,5 p.p., a
maior elevação de taxa de juros em uma única reunião do comitê de politica monetária desde 2000.
A taxa de juros nos EUA atingiu o intervalo de 0,75% a 1,00% a.a. e se espera que ela continue
subindo.
Apesar da elevação dos juros nos EUA, o Dólar perdeu força em maio, com o DXY recuando 1,1%
em relação ao fechamento de abril, é possível que o mercado tenha se frustrado com a postura
menos combativa do FED que praticamente descartou a possibilidade de acelerar o ritmo de aperto
monetário.
Projetamos a taxa de câmbio em R$ 5,10/US$ no fim de 2022, acreditamos que no curto prazo, o
câmbio rode próximo aos patamares atuais, mas enxergamos vetores de depreciação até o fim do
ano.
Textos elaborados pela área de Análise Econômica do Banco Cooperativo Sicredi S.A. A Análise Mensal completa esta disponível em www.sicredi.com.br/investimentos

Classificação da informação: Uso Irrestrito

Após passar por uma queda brusca no mês de abril, maio foi um mês positivo para o índice
Ibovespa que encerrou o mês cotado aos 111.350 pontos, com alta de 3,22%.
Com esse resultado a bolsa acumula uma alta de aproximadamente 6% no ano, apesar da
grande volatilidade.
No cenário nacional e internacional permanece o aperto das políticas monetárias visando
combater a crescente inflação, o que tem gerado desaceleração econômica global. Além
disso, o prolongamento da guerra entre Ucrânia e Rússia tem dado continuidade no
aumento dos preços das commodities, e a reabertura parcial de algumas cidades na China
está favorecendo o Brasil na demanda por commodities.

As maiores quedas do índice no mês foram lideradas pelas empresas Magazine Luiza,
Hapvida e Petz. Já as empresas Cielo, BRF e Bradesco lideraram as altas no mês de maio.
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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
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Hoje vamos esclarecer para você no detalhe como que funciona o ‘fenômeno’ cujo jargão no Mercado
Financeiro é “Come-Cotas”.
O come-cotas é uma antecipação fiscal prevista pela Receita Federal através da Normativa “IN 1585 –
Artigo 9º. Esta tributação é feita “na fonte” pelo Administrador do Fundo, não sendo necessária
intervenção do investidor para os fundos classificados como Renda Fixa, Multimercado e Cambial. Neste
mecanismo, a União recolhe um determinado número de cotas do investidor em valor equivalente ao
imposto calculado pela alíquota mínima que deve ser paga.
Por normativo, o Come-Cotas ocorre obrigatoriamente no último dia útil dos meses de maio e
novembro de cada ano fiscal. Então, caso o investidor realize uma aplicação em Dezembro e resgate em
Março do ano subsequente por exemplo, não haverá o come-cotas porque haverá a cobrança total do
imposto devido diretamente no resgate.
Já o investidor que realizou uma aplicação em Dezembro e resgatou em Junho, terá no momento do
resgate somente a tributação da diferença entre o que já foi antecipado (em Maio, através do comecotas) e o que falta tributar de alíquota, conforme o prazo que o recurso já está aplicado.
Logo, todo investidor que tinha saldo aplicado nos Fundos de Investimento elegíveis ao come-cotas no
último dia de Maio e estava auferindo Lucro em seus investimentos, estava sujeito à cobrança do
imposto. Importante destacar que em Fundos de Ações não há incidência de come-cotas, assim como no
caso específico de Fundos Previdenciários não há a cobrança de come-cotas em nenhum tipo de classe.
Mas, como se dá a cobrança do Come-Cotas na prática? É aplicada a menor alíquota da tabela regressiva,
sempre em cima do lucro contabilizado até o último dia útil de Maio ou Novembro. Se for um Fundo de
Longo Prazo, a alíquota do come-cotas será de 15%. Já um Fundo de Curto Prazo, será de 20%. Outro
ponto de atenção é que esta tributação se dá em cima da quantidade de cotas, ou seja, quando o
investidor verificar seu extrato, perceberá que ocorreu uma redução na quantidade de cotas que
detinha, mas não no valor da cota.
Vamos fazer um exemplo de cálculo do Come-Cotas, para fixarmos o entendimento?
Aplicação Inicial do Investidor em D+0: R$ 1.000,00 (mil reais); cada cota vale R$ 1,00 (um real) ou seja,
investidor possui 1.000 (mil cotas)
Saldo da aplicação do investidor no último dia de Maio antes do Come-Cotas: R$ 1.100,00, cada cota vale
R$ 1,10 (um real e dez centavos).
Observe que, como houve valorização do investimento pela boa performance do Fundo, haverá
incidência de Come-Cotas, portanto, ao final deste último dia útil de Maio, há o processamento do
Come-Cotas com Incidência da menor alíquota para nosso fundo hipotético (15% de alíquota) sobre o
lucro até o momento: 15% * R$ 100,00 = R$ 15,00 (quinze reais de imposto na fonte).
Este valor cobrado a título de come-cotas (R$ 15,00) é descontado da quantidade de cotas. Cálculo =
15,00/1,10 = 13,6364 cotas.
Temos então que a nova quantidade de cotas do investidor é de 986,36 cotas (1000 originais – 13,6364
cotas “comidas” pelo come-cotas)
Saldo final do nosso investidor no primeiro dia útil de Junho: R$ 1.085 (valor original de R$ 1.100,00
menos o valor de R$ 15,00 do tributo).
Conclusão: o VALOR da cota não mudou (R$ 1,10) e nosso investidor terá MENOS cotas (986,36 cotas).
Seu saldo pode também ser encontrado multiplicando-se um pelo outro (R$ 1,10 x 986,36 = R$
1.085,00).
* Felipe Albaini é Analista de Negócios de Investimentos no Sicredi.
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No mês de maio o fundo teve um retorno de 1,14%, superior em mais 110% o CDI. Em 12 meses o retorno
acumulado é de 9,50% e em 24 meses é de 13,71%, respectivamente 120,35% e 133,67% do CDI.
Este resultado foi impulsionado pelas posições compradas em bolsa Brasil e crédito privado. A posição de
renda fixa não contribuiu positivamente para o resultado e a posição em opções teve resultado neutro. Em
maio não ocorreram grandes alterações nas posições de renda fixa pois os cenários local e global estão
indefinidos, em conversa com o gestor do fundo ficou claro que eles estão buscando mais clareza dos
cenários para poder aproveitar as oportunidades que se apresentarão.
O fundo Schroeder Icatu Previdência Low Vol é um multimercado com estratégias de investimento de baixa
volatilidade e preservação de capital com ganho acima do CDI. A gestão é ativa, com volatilidade alvo de até
3% e utiliza a diversificação para trazer retorno ao fundo através de investimentos de Renda Fixa (até 100%
da posição), Crédito Privado (até 50% da posição), Renda Variável (até 20% da posição), Moedas (até 10% da
posição) e Investimentos no Exterior (até 10% da posição).

Após período de instabilidade nos títulos públicos indexados à taxa Selic, o mês foi de retomada para estes
papéis. O movimento foi favorecido pela estabilização dos prêmios dos títulos prefixados, após ajuste no
volume de emissões destes papeis pelo Tesouro Nacional, e resultou na retomada da demanda dos títulos pós
fixados.

Ainda, no início do mês, o Banco Central elevou a taxa Selic em 100 pontos-base, para 12,75% a.a. e sugeriu
como provável a extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude em junho, dando continuidade à
atratividade destes títulos.
Neste cenário, aproveitando esses movimentos de mercado, o fundo mesmo com baixíssimo risco entregou
uma performance acima do CDI para os investidores.
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No mês de maio, seguimos vendo volatidade nos títulos públicos atrelados ao IPCA. A prévia da inflação de
maio apresentou desaceleração, 0,59% frente a 1,74% do mês de abril, devido à queda dos preços ao
consumidor no último mês, majoritariamente vinda da mudança na bandeira tarifária de energia elétrica.
Apesar da surpresa positiva, as medidas de inflação subjacente seguem pressionadas, com os índices de
difusão mostrando inflação disseminada e as expectativas desancoradas. A normalização das cadeiras
produtivas globais será mais lenta devido ao persistente conflito entre Rússia e Ucrânia, a novas sanções ao
petróleo russo e as restrições impostas pelo governo chinês para conter o contágio do coronavírus.
Neste cenário, o mercado passou a trabalhar com inflação implícita de longo prazo maior, o que beneficiou
o desempenho dos ativos em carteira no mês.

Seguindo o movimento observado em abril, a parcela em crédito privado da carteira continuou com
reduções nas taxas negociadas de ativos com vencimento acima de dois anos para os emissores de melhor
qualidade de crédito que temos em carteira – bancários, em maior grau, e corporativos, em menor grau, o
que nos faz esperar uma performance positiva no médio prazo.
Na parcela de títulos públicos, a estabilização dos prêmios dos títulos prefixados beneficiou, após ajuste no
volume de emissões destes papeis pelo Tesouro Nacional, que resultou na retomada da demanda dos títulos
públicos pós fixados. Além disso, no início do mês, o Banco Central elevou a taxa Selic em 100 pontos-base,
para 12,75% a.a. dando maior atratividade aos títulos.
Obtivemos ganhos neste cenário, mesmo atuando com baixíssimo risco, o produto encerrou o mês com
performance acima do CDI.

O mês de maio seguiu o movimento observado em abril, com reduções nas taxas negociadas de ativos com
vencimento acima de dois anos para os emissores de melhor qualidade de crédito (high grade) que temos
em carteira – bancários, em maior grau, e corporativos, em menor grau.
Porém, cabe ressaltarmos que quando olhamos para os ativos bancários com vencimento de curtíssimo
prazo (até 6 meses) as taxas estão pressionadas e até apresentam leve viés de abertura, o que seria
condizente com alongamento da carteira por parte dos agentes do mercado.
Seguimos realizando alocações majoritariamente no mercado primário em emissões públicas e bilaterais
em emissores que acreditamos que podem seguir essa tendência de redução de taxas e esperamos ter
uma performance positiva no médio prazo. Estamos com uma visão positiva para a classe de ativos, mas os
riscos no cenário demandam atenção, principalmente com a proximidade das eleições, e um processo de
aumento de alocação e de prazo médio gradual.
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O fundo teve resultado positivo de 1,73% no mês de maio, com ganhos em Renda Fixa e em Renda Variável.
Em Renda fixa, os ganhos vieram de posições compradas em moedas de commodities e vendidas no Euro e
Yuan; tomadas em juros nos Estados Unidos; aplicadas em juros reais e nominais no Brasil; e vendidas em
posições em volatilidade. As perdas vieram de posições tomadas em juros na África do Sul; vendidas na Libra
Esterlina; e compradas em inflação curta no Brasil.

Em Bolsa, os principais ganhos vieram da boa performance dos ativos brasileiros em relação ao mercado
externo, com destaque para os Bancos e Petrobras.
Um mês de alta volatilidade nos ativos de risco, fechamento das taxas de juros americanas e devolução
parcial do movimento de alta no dólar global. O aperto de condições financeiras realizado este ano levantou
discussões quanto a uma desaceleração mais rápida da economia americana. A atividade econômica chinesa
permanece incerta, dada a manutenção da sua atual política de Covid e a guerra permanece com pouca
visibilidade de resolução. No Brasil, a bolsa e o Real tiveram performance positiva no mês enquanto os juros
apresentaram leve alta.
Consideramos que a economia global deve seguir em expansão, ainda que em menor grau, dado o aperto de
condições financeiras.
Em Renda Fixa, temos posições tomadas em juros no mercado externo; compradas em inflação curta e
aplicadas em juros reais longos no Brasil; compradas em moedas de commodities e vendidas no Euro, na Libra
Esterlina e no Dólar Neozelandês; e posições em volatilidade. Em Bolsa, temos posições compradas em Brasil bancos, commodities e consumo discricionário - financiadas por posições vendidas no mercado externo. No
exterior, temos posições liquidamente vendidas na Bolsa Americana; e relativas compradas em empresas
americanas de valor e vendidas em empresas de crescimento.

O produto superou o benchmark no mês, tendo rentabilidade de 1,18%, com uma boa performance da
parcela de risco de mercado em carteira.
Atuamos em juros direcionais, arbitragem, moedas e ações, buscando um equilíbrio das estratégias na
composição do portfólio. A maior contribuição mensal veio da parcela aplicada em ações locais, com
destaque para empresas como 3R e Suzano.
Tínhamos uma visão construtiva para o setor de commodities, e com isso montamos posições em empresas
que se beneficiam disso, buscando o benefício que uma eventual alta de preços traria aos papéis. Além disso,
lançamos algumas opções para capturar os prêmios, uma forma que temos de potencializar os ganhos do
investidor, sem agregar riscos significativos ao portfólio.
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Maio foi um mês positivo, porém volátil para o mercado acionário brasileiro, com o Ibovespa subindo 3,2%.
No início do mês, o Federal Reserve aumentou sua principal taxa de juros em 0,5%, o maior aumento desde
2000. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que continuará apertando a política monetária até que a
inflação seja domada. Isso causou medo de recessão nos EUA e contribuiu para um dólar mais fraco em todo
o mundo.
O índice DXY da Bloomberg, que mede a taxa de câmbio média do dólar em relação às principais moedas
mundiais, caiu 1,62% em maio. O Brasil também foi afetado por esse movimento e no mês o real valorizou
4,4% em relação ao dólar. O S&P 500 caiu 0,55% no mês.
No Brasil, o Banco Central decidiu aumentar a taxa de juros em 100 bps, corroborando sua decisão diante da
deterioração do cenário internacional e da possibilidade de um processo inflacionário mais duradouro. A
curva de juros brasileira de 10 anos abriu 35 bps em relação ao final de abril.
No mês, o fundo apresentou desempenho em linha com o Ibovespa. A principal atribuição positiva veio por
nossa exposição em Bancos e Serviços Financeiros, Consumidor Discricionário, especificamente locadoras de
veículos e empresas de vestuário, e Energia. O principal detrator foi nossa posição em Utilities, Mercado
Imobiliário e Tecnologia.
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 positiva em 3,18%, acumulado em 2022 de 12,12%, e em 12 meses 9,64%.

Maio foi marcado pela demissão de José Mauro Coelho, presidente da empresa, o substituto será Caio Mário
Paes de Andrade, que chefia a Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do
Ministério da Economia. Coelho ficou apenas 40 dias no cargo.
A troca gerou instabilidade no preço das ações e reforça o temor do mercado de interferência estatal na
companhia. Além disso, a empresa fechou a venda da refinaria Lubnor por US$ 34 milhões, buscando a
promoção da livre concorrência – segundo a Petrobras - e dando continuidade ao processo de
desinvestimento da companhia.
A flexibilização das restrições na China reforçou o tom positivo em relação à melhora da demanda por
petróleo, com o Brent operando próximo dos US$ 120 ao longo do mês. Mesmo em um cenário instável,
dado aos movimentos da companhia e os preços do barril em alta, o resultado no mês foi bastante
expressivo, alta de 10,53%.
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Vimos o real ganhando força frente ao dólar, mesmo com a divulgação do aumento da taxa
de juros feitas pelo governo americano.
As falas do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, em tom mais duro
quanto à sequência do aperto monetário para conter a inflação do país, trouxeram temores
sobre a recessão que poderia causar na maior economia do mundo.
Assim, o enfraquecimento do dólar se deu de maneira global, abrindo espaço para a moeda
brasileira voltar a apreciar. Ademais, seguimos com a visão de que essa postura mais dura
por parte do Banco Central Americano tende a limitar o fluxo de recursos para o Brasil, e
consequentemente o espaço para que o Real siga se apreciando.

Classificação da informação: Uso Irrestrito

Poupança
CDI
IRF-M
IMA-B
Ibovespa
S&P 500

5

SELIC
IPCA

4

IGP-M
Dólar
PIB
2Projeções

Econômicas elaboradas pela área de Análise Econômica do Banco Cooperativo Sicredi S.A;
IPCA acumulado até o fechamento do mês anterior a referência (fevereiro/22);
& Poor’s® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) que foi licenciada para a
utilização pela S&P Dow Jones Índices LLC (“S&PDJI”) e suas afiliadas, sendo esta sublicenciada para uso do (nome do licenciado). O (nome do produto) não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow
Jones ou suas afiliadas. A S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória, garantia ou estabelecem qualquer condição ou recomendação acerca da decisão do investidor de comprar, vender
ou manter as cotas do Fundo de Índice.
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Para o investidor de perfil conservador que preza pela segurança em seus investimentos,
nossa recomendação é por uma alocação em produtos de renda fixa, em especial depósitos
a prazo e LCA. Esses produtos combinados com um percentual reduzido em um fundo de
crédito privado e multimercado podem trazer um retorno atrativo e são ótimas alternativas
para o momento.
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retorno projetado das carteiras considera o objetivo de retorno de cada produto da grade e as projeções dos principais
indicadores financeiros realizada pela área econômica do Sicredi e pelas áreas de análise dos parceiros em caso de fundos
com gestão externa. As faixas para o cálculo de cenário otimista e pessimista, consideram 2 desvios padrões da volatilidade
média de 12 meses da carteira de cada perfil. O retorno projetado apresentado para cada cenário (base, otimista e
pessimista) refere-se aos próximos 12 meses, ou seja, de jun/22 a maio/23.
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Para o investidor de perfil moderado, o essencial é manter um equilíbrio entre a tomada de
risco na busca por retornos no longo prazo e a segurança dos investimentos. Aqui,
recomendamos um portfólio balanceado composto de ativos de renda fixa de baixo risco
combinados com fundos multimercados e de ações, em menor grau. A recomendação traz
uma diversificação completa e com visões de variados gestores que se complementam, a
fim de buscar retornos mais elevados a médio prazo.
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retorno projetado das carteiras considera o objetivo de retorno de cada produto da grade e as projeções dos principais
indicadores financeiros realizada pela área econômica do Sicredi e pelas áreas de análise dos parceiros em caso de fundos
com gestão externa. As faixas para o cálculo de cenário otimista e pessimista, consideram 2 desvios padrões da volatilidade
média de 12 meses da carteira de cada perfil. O retorno projetado apresentado para cada cenário (base, otimista e
pessimista) refere-se aos próximos 12 meses, ou seja, de junho/22 a maio/23.

Classificação da informação: Uso Irrestrito

O perfil arrojado busca retornos expressivos mirando o longo prazo. Para isso, sabe que precisa de
uma exposição maior a riscos e que podem ocorrer variações negativas em seu patrimônio ao longo
do caminho. Para isso recomendamos participações maiores em ativos de médio e alto risco, mas
sempre diversificando. Assim, nossa recomendação compreende uma carteira composta por ativos
de renda fixa pós e pré-fixados, indexados e de crédito privado; fundos multimercados e; fundos de
ações com estratégias variadas em bolsa nacional e internacional, além de uma participação de
oportunidade cambial dólar a fim, de manter poder de compra na moeda estrangeira e diversificar.
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retorno projetado das carteiras considera o objetivo de retorno de cada produto da grade e as projeções dos principais
indicadores financeiros realizada pela área econômica do Sicredi e pelas áreas de análise dos parceiros em caso de fundos
com gestão externa. As faixas para o cálculo de cenário otimista e pessimista, consideram 2 desvios padrões da volatilidade
média de 12 meses da carteira de cada perfil. O retorno projetado apresentado para cada cenário (base, otimista e
pessimista) refere-se aos próximos 12 meses, ou seja, de junho/22 a maio/23.
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