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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.

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

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.
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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.

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
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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.

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. Mas, 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.

Para o mês de maio os títulos de curto prazo, ligados aos IRF-M 1, seguiram mostrando performance
positiva, em linha com seu benchmark. Estes títulos sofrem no início do mês com a elevação dos juros
nos Estados Unidos e ajuste das expectativas do ciclo de aperto monetário por aqui. Logo após,
observamos algum alívio com as falas do Diretor do Banco Central, que ancoraram as expectativas do
mercado e auxiliaram na performance do produto. Já os papéis mais longos, que compõem o IRF-M,
sofreram mais ao longo do mês, após percepção de aumento dos riscos fiscais devido às medidas
propostas para conter as altas dos preços administrados e a tramitação e eventual aprovação de
projetos no Congresso para reduzir os preços de energia e combustíveis, que tem o potencial de
impactar significativamente. Assim, a performance do mês deste produto foi positiva e em linha com
seu benchmark.
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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%.

O mês de maio apresentou grande volatilidade para a bolsa americana, com quedas mais bruscas ao
longo do mês, mas se recuperando e encerrando o mês com leve alta e cotação de 4.132 pontos.
Continua pesando sobre o índice a preocupação a respeito da inflação nos Estados Unidos e a
desaceleração econômica do país. Permanecem as incertezas a respeito da guerra entre Ucrânia e
Rússia e a possibilidade de maiores sanções à Rússia, bem como em relação à China e sua política de
Covid zero, ainda que em maio o país tenha dado início a uma reabertura parcial das cidades. O
destaque da bolsa americana fica para o setor de energia, que teve boa performance no mês.
Contudo, as empresas de tecnologia e varejo enfrentaram mais um mês de sofrimento nos preços de
suas ações, resultado principalmente pelo possível aumento do aperto monetário nos EUA.
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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%.

O fundo apresentou rentabilidade de 3,02% no mês, -20 bps versus o benchmark. As posições que
mais agregaram para o desempenho relativo foram:
Na ponta positiva:
Banco do Brasil (BBAS3), a companhia sinalizou no call de resultados que estaria mais próxima de
entregar o topo do guidance de R$ 26 bn de lucro líquido para 22, o que acabou gerando uma
revisão de earnings por parte do sell side. Suas ações contribuíram com um alfa de 7,2 bps para o
fundo.
3R Petroleum (RRRP3), a empresa continua a entregar aumento de produção com a integração dos
campos adquiridos recentemente e a oferta de petróleo deve se manter gargalo, elevando o preço.
A ação gerou um alfa de 5 6 bps.
Vamos (VAMO3), a gestão sinalizou uma entrega maior de CAPEX no primeiro semestre de 2022,
indicando que a demanda pelos veículos continua alta. O papel gerou um alfa de 5 bps.
Na ponta negativa:
Arezzo (ARZZ3) e Totvs (TOTS3), são empresas com múltiplos altos que embutem um elevado
crescimento para os próximos anos, tornando as mais sensíveis a esse cenário de inflação e juros
mais altos. As ações contribuíram com alfa de -13 bps e -9 bps para o fundo, respectivamente.
Multiplan (MULT3). as ações entregaram depois de outperformar o índice nos últimos meses. O
papel contribuiu com o alfa de -6,2 bps
Nos EUA, à inflação elevada mantém o sentimento de cautela entre os investidores, os quais
levantam a possibilidade de uma recessão. Contudo, o mercado de trabalho e consumo continuam
fortes.
A Europa continua a sofrer com aumento da inflação Em maio o CPI do continente foi de 8,1%
representando uma aceleração em relação ao divulgado em abril de 7,8%.
Na China, os números de infecções por covid 19 estão caindo, permitindo uma reabertura gradual
das regiões mais afetadas, o que deve melhorar parcialmente as cadeias produtivas negativo
O cenário brasileiro não se alterou de forma expressiva neste mês A inflação continua alta e há
pouca previsibilidade de quando vai começar a cair.
Ao compararmos com a carteira de abril/ 2022, aumentamos a exposição em Consumo Básico
(BEEF3 e ABEV3) e Óleo Gás (PETR4) e diminuímos a exposição em Elétrica Saneamento (CPFE3 e
Telecom TI (TOTS3)
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Poupança
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IMA-B
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S&P 5005

SELIC

IPCA4

IGP-M

Dólar

PIB
2Projeções Econômicas elaboradas pela área de Análise Econômica do Banco Cooperativo Sicredi S.A;
4Considerado o IPCA acumulado até o fechamento do mês anterior a referência (fevereiro/22);
5Standard & 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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