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Os dados divulgados em julho apontam para a atividade econômica ainda resiliente no 2º
trimestre, porém com sinais de desaceleração. Na passagem de abril para maio, as vendas no
varejo ampliado avançaram 0,2%, a produção industrial cresceu 0,3% e os serviços surpreenderam
com alta de 0,9%. Mesmo com crescimento nas três pesquisas setoriais do IBGE, o IBC-Br, indicador
mensal que busca aproximar as variações do PIB, caiu 0,1% no período.
No mercado de trabalho, observamos melhoria substancial no emprego. Entre os trimestres móveis
encerrados em maio e junho, a taxa de desemprego recuou de 9,6% para 9,2%, na série com nosso
ajuste sazonal. Ao mesmo tempo, o rendimento médio real dos salários permaneceu praticamente
estável no período, como consequência do início da desaceleração da inflação, após longa
sequência de quedas.
Revisamos de 0,8% para 1,0% a nossa projeção para o crescimento do PIB no 2º trimestre em
relação ao anterior

A prévia da inflação de julho desacelerou consideravelmente. O IPCA-15 variou 0,13%, bem abaixo 
da alta de junho (0,69%) e em linha com a nossa projeção (0,11%). O arrefecimento já era esperado, 
diante da redução dos impostos sobre combustíveis, energia elétrica e outros itens. As quedas de 
5,01% da gasolina e 4,61% da energia elétrica, juntas, contribuíram com -0,53 p.p. na leitura. Uma 
deflação só não se concretizou por conta das variações ainda elevadas de alimentos (1,12%) e 
serviços (0,84%).
A incerteza permanece elevada, com o mercado de trabalho ainda aquecido e o fôlego provido 
pelos novos estímulos fiscais, é esperado que os preços de serviços continuem pressionados.
Reduzimos nossa projeção para o IPCA em 2022, para 7,3% e para a Selic, que deve alcançar 14,25% 
a.a. em 2022, permanecendo nesse patamar até meados do próximo ano, com a taxa retornando 
para 11,0% ao final 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

Em julho, o cenário de câmbio foi marcado por um aumento dos vetores que apontam para a
manutenção de um Real depreciado. Do lado doméstico, o risco fiscal seguiu elevado na maior
parte do mês pelos gastos extra teto às vésperas das eleições. O CDS, medida de risco-país, chegou
a alcançar sua máxima desde abril de 2020, em 324 pontos, mas caiu na última semana a 275
pontos, em linha com o exterior mais positivo, fechando em queda de 5,8%.
No âmbito externo, os desdobramentos em torno da decisão do FED dominaram a dinâmica do Real
ao longo do mês, de um lado, pelo fortalecimento do Dólar, do outro, em função da perspectiva de
uma atividade global mais fraca e consequente queda das commodities.
Nos últimos dias do fechamento mensal, a postura ainda combativa do FED no curto prazo, porém
menos agressiva no médio prazo, contribuiu para o enfraquecimento do Dólar e aumento do
apetite ao risco globalmente, definindo a apreciação do Real no mês, cotado a R$ 5,17/US$ (-1,6%).



Classificação da informação: Uso Irrestrito

Após um mês de queda brusca em junho, o Ibovespa apresentou recuperação em julho,
fechando com alta de 4,69% cotado acima dos 103 mil pontos. O início de julho foi marcado
por uma continuação das quedas apresentadas no mês de junho, contudo a bolsa brasileira
apresentou forte recuperação na segunda metade do mês, proporcionando alta acumulada
ao fim do período. O resultado de inflação desacelerando e a perspectiva do fim do ciclo de
alta de juros, por parte do Banco Central, deu forte contribuição para recuperação de
setores como o varejo, tecnologia e construção civil, contribuindo para a alta do índice.
Em relação às empresas, Via Varejo (VIIA3), Positivo (POSI3) e Petrobras (PETR4)
apresentaram as maiores altas de julho. Qualicorp (QUAL3), Bradespar (BRAP4) e CSN
Mineração (CSNA3) tiveram as maiores quedas no período.

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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“Diante do cenário de juros altos e próximo ao pico, existem ótimas oportunidades na Renda Fixa como
às LCA e Depósito a Prazo.
Para quem tem perfil de Longo Prazo e apetite a risco, os Fundos de Renda Fixa atrelados a Inflação são
também uma ótima opção.
Recomendamos sempre estar atento aos objetivos financeiros e prazos para realizá-los”.

Felipe Muratore Bicca – Especialista de Negócios de Investimentos Sicredi

Em julho, observamos que o movimento de abertura de taxas que vinha acontecendo nos ativos
bancários de curtíssimo prazo até um ano, se estabilizou, com a maioria dos negócios se concentrando
em vencimentos específicos em percentual do CDI, que embutem algum prêmio na curva em função as
perspectivas dos agentes para a taxa Selic. Cabe ressaltarmos que certos emissores estão apresentando
viés de fechamento, que acreditamos ser em função do bom fluxo de captação que os fundos de renda
fixa estão tendo e à atratividade em relação a alguns emissores corporativos. Como comentamos no
último mês, aqueles emissores que são mais sensíveis à atividade econômica acabam sendo mais
impactados em um ambiente de discussões sobre recessão econômica e um maior risco no cenário fiscal
doméstico no radar. Aproveitamos que apareceram boas oportunidades no mercado de crédito bancário
e realizamos algumas alocações com uma boa relação de risco e retorno. Seguimos com nossa visão
neutra nesta classe de ativos, dado os riscos no cenário comentados acima e a proximidade das eleições.
Preferimos manter nosso nível de caixa estável, condizente com a liquidez dos fundos, a fim de
seguirmos aproveitando as oportunidades que devem aparecer.
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Julho foi um mês de deterioração para os títulos públicos ligados ao IPCA, apenas em papéis com
vencimentos mais curtos apresentaram rentabilidade positiva, mas inferior ao CDI. Este movimento que
vem ocorrendo devido a piora do arcabouço fiscal e seus impactos altistas sobre as expectativas de inflação,
foram corroborados pela composição ruim do IPCA-15 de julho. Mas, apesar deste movimento, o mercado
vem projetando desaceleração do IPCA em julho e agosto, devido a redução da alíquota de impostos sobre
combustíveis e energia. Também, a queda nos preços das commodities energéticas no mercado
internacional, permitiu nova redução no preço da gasolina, fatores que contribuem para essa projeção.
Contudo, seguimos atentos as oportunidades, ao qualitativo da inflação, que segue ruim, com pressão muito
forte do setor de serviços, que acelerou nas leituras recentes e deve seguir pressionado diante do novo
impulso fiscal.

Mais um mês positivo para os títulos públicos indexados à taxa Selic, e com isto, mais um mês de
performance positiva do produto, acima do CDI. Os papéis com vencimento mais longo seguem com
deságios, mas não apresentaram variações relevantes, já as mais curtas fecharam levemente. Seguimos
acompanhando os possíveis movimentos, resultados das mudanças de quantidade de títulos ofertados nos
leilões do Tesouro Nacional, afetadas pela dinâmica negativa no mercado. Este movimento foi
parcialmente balanceado pelo aumento do volume de LFT, comparando com o mês anterior, porém, não
estão havendo colocações integra. Também, com a reserva de liquidez em patamares confortáveis,
permite que as colocações sejam menores do que seria necessário segundo o Plano Anual de
Financiamento (PAF). Além disso, permanecemos atentos a deterioração da percepção de piora do
arcabouço fiscal e às tensões e incertezas com a proximidade das eleições.

Em julho, seguimos observando performance em linha ao CDI para o produto. As estratégias de crédito
privado e títulos públicos seguem ambas proporcionando ganhos. Para os títulos públicos, observamos os
papéis com vencimento mais longo seguirem com deságio, sem apresentarem variações relevantes, já as
mais curtas fecharam levemente. Em crédito privado, observamos estabilidade no momento de abertura de
taxas nos ativos bancários, com a maioria dos negócios se concentrando em vencimentos específicos em
percentual do CDI, que embutem algum prêmio na curva em função das perspectivas dos agentes para a
taxa Selic. Assim como no último mês, aqueles emissores que são mais sensíveis à atividade econômica
acabam sendo mais impactados em um ambiente de discussões sobre recessão econômica e um maior risco
no cenário fiscal doméstico no radar. Seguimos com nossa visão neutra nesta classe de ativos, dado os riscos
no cenário comentados acima e a proximidade das eleições. Ainda, nesse mês, iniciamos uma nova posição
dentro da estratégia de inflação, buscando capturar ganhos com referência ao subíndice IMA-B 5, que
incluem títulos públicos atrelados a inflação dentro do prazo de 5 anos, atentos e em linha ao apetite de
risco do produto. Identificamos no mercado está oportunidade e acreditamos que tem grande potencial
para agregar na performance produto.
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Em mais um mês bastante volátil, os ativos financeiros brasileiros encerraram julho no campo positivo, a
questão do nível das taxas de juros necessário para controlar a inflação continua sendo o tema central em
todo o mundo, e as possíveis consequências destas políticas monetárias (recessão, estagflação, desemprego,
etc) continuam criando incertezas entre os investidores.
Os fundos de ações apresentaram mais um mês de performance positiva, com o Ibiuna Long Short STLS
rendendo +3,37% no mês (325% do CDI) e +13,95% no ano (214% do CDI). Mais uma vez, a resiliência da
atividade econômica doméstica continua sendo o destaque atual. Provavelmente impulsionada pelos
incentivos (programas de transferência de renda) e desonerações (reduções de impostos) implementados
pelo governo federal, a economia brasileira demonstra poucos sinais de desaceleração (apesar da relevante
alta de juros já implementada pelo Banco Central do Brasil).
Como consequência, a expectativa para o crescimento do PIB brasileiro já está acima de +2% para 2022.
Os ativos financeiros internacionais também apresentaram rentabilidade positiva em julho, com o banco
central dos Estados Unidos (Fed) aumentamda a taxa básica norte-americana em +75bps, levando-a para
2,25% ao ano, e indicou a expectativa de aumentos subsequentes de +50bps ou +75bps. Mesmo assim, os
investidores globais entenderam o discurso do Fed como menos restritivo do que o esperado, impondo o
forte rally visto na última semana do mês.
Fizemos poucas alterações em nossas posições, no setor de Siderugia & Mineração, voltamos a reduzir nosso
investimento em Vale (VALE3) uma vez que os constantes lockdowns na China continuam criando incertezas
em relação à atividade econômica do país. Ao longo do mês aumentamos a posição de Petrobras (PETR4). No
setor de Serviços Financeiros, voltamos a aumentar nossa participação em Cielo (CIEL3) dada a
expectativa de um resultado forte para o segundo trimestre e ano fechado de 2022.

O fundo teve resultado negativo, com perdas em Renda Fixa e em Renda Variável. Em Renda Fixa, com
resultados mistos, tivemos ganhos em posições compradas no Iene japonês e na Coroa Norueguesa e
vendidas no Euro, no Dólar Neozelandês e no Yuan. As perdas vieram de posições tomadas em juros nominais
no Canadá e nos Estados Unidos, aplicadas em juros nominais no México e em inclinação na Europa; vendidas
em risco e compradas em inflação curta no Brasil.
Em Bolsa, as perdas vieram da alta dos mercados externos e da melhor performance da bolsa americana em
relação às demais. Surpresas altistas nos dados de inflação, baixistas nos dados de atividade e afrouxamento
das condições financeiras ditaram o mês de julho.
Na Europa e nos EUA, os bancos centrais seguem no processo de aperto monetário. Parte do fluxo de gás
Russo para a Europa foi retomado após o fim da manutenção planejada. Na china, problemas no setor
imobiliário se intensificaram e a doença permanece como um risco. Ainda, o governo brasileiro aprovou a PEC
1/22, com custo fiscal estimado de R$ 41 bilhões este ano. Acreditamos que o ambiente inflacionário atual
levará o banco central a decidir por altas adicionais nos juros.
Consideramos que a economia global deve seguir em expansão em ritmo menos intenso devido ao aperto de
condições financeiras em curso. Acreditamos que os policymakers dos países sistêmicos devem continuar na
direção de mais aperto monetário.
Em Renda Fixa, temos posições tomadas em juros nominais no Canadá; compradas em inflação curta e
vendidas em inflação a termo no miolo da curva no Brasil; compradas no Iene japonês e vendidas no Euro, no
Dólar Neozelandês e no Yuan; vendidas em risco; e posições em volatilidade. Em Bolsa, temos compradas em
Brasil - consumo discricionário e setor elétrico – e vendidas no mercado externo.



Classificação da informação: Uso Irrestrito

Durante o mês de julho, a maioria dos índices de ações apresentou resultados positivos, dando aos mercados
uma ruptura com a severa aversão ao risco do mês anterior. Nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P 500
ganharam impressionantes 6,7% e 9,1%, respectivamente. Além disso, o Nasdaq Composite subiu 12,4%, com
os investidores correndo para comprar ações de tecnologia após vários meses de vendas e resultados
melhores do que o esperado no segundo trimestre de 2022.
No Brasil, o Ibovespa subiu 4,69%, fechando o mês em 103.165 pontos. A geração de empregos no Brasil
continua muito sólida e vimos novas revisões para cima no crescimento do PIB para 2022. A inflação em julho
foi impactada positivamente por cortes de impostos (incluindo eletricidade, combustível e comunicação).
Além disso, o aumento dos gastos previdenciários (por exemplo, Auxílio Brasil e auxílio em dinheiro para
caminhoneiros) deve sustentar a demanda doméstica nos próximos meses. A taxa de juros brasileira de 10
anos caiu quase 8 bps em relação ao final de junho. Em relação ao câmbio, o real valorizou 1,6% em relação
ao dólar, fechando em R$ 5,173 e revertendo a forte desvalorização observada em meados do mês.
No mês, o Sicredi Ibovespa Fia teve desempenho inferior ao Ibovespa em 2 bps. As principais contribuições de
desempenho positivo vieram de nossas posições nos setores de Consumo Discricionário (principalmente
empresas de Vestuário e Consumo Diversificado), Imobiliário, Tecnologia da Informação, Energia e Industriais.
As atribuições de desempenho mais negativas vieram de nossa posição no segmento de Mineração e nossa
exposição abaixo do índice nos setores de Bens de Consumo e Saúde.
Seguimos no movimento de rotação de 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 4,58%, acumulado em 2022 de 4,52%, e em 12 meses -
12,07%.

A bolsa americana apresentou recuperação no mês de julho, encerrando o período cotada a 4.130 pontos
com uma alta de 1,42%. O Banco Central Americano (FED) demonstrou no mês de julho que o aumento da
taxa de juros possa ser menos agressivo que o esperado e isso acalmou os mercados, ainda assim
permanecem as preocupações em relação ao aumento da inflação do país e a consequente desaceleração
econômica para contê-la. Além disso, algumas das principais empresas americanas apresentaram resultados
melhores do que o esperado, dentre elas Coca-Cola, Apple, Amazon, Google, entre outras, e assim geraram
certo fôlego para o índice. Apesar da performance positiva no mês, os investidores continuam cautelosos e o
S&P 500 permanece com performance negativa no ano de 2022.
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O mês de julho foi de volatidade para moeda americana, encerrando o mês com retorno
negativo frente ao real. No cenário externo, a persistente aceleração da inflação, acumulada
em 9,1% em 12 meses, e compromisso de levá-la para a meta, de 2%, o Banco Central Norte-
Americano anunciou novo aumento da taxa de juros, em 75 pontos-base, para o intervalo
entre 2,25% e 2,50% ao ano. Esses movimentos somados a divulgação da queda no PIB, pelo
seguindo trimestre consecutivo, dos Estados Unidos, caracterizando uma recessão técnica,
levou a incertezas quanto aos próximos passos do Fed (Banco Central Americano). Mas, a
comunicação do presidente de Jerome Powell em coletiva de imprensa trouxe alívio aos
mercados, reconhecendo a desaceleração econômica do país e afirmando que em algum
momento a magnitude do aperto monetário diminuirá. Com isso, as moedas de países
emergentes, como o Brasil, se tornam mais atrativas para os investidores, ajudando a
valorização do real.
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Poupança
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S&P 5005
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IGP-M
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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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6O 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 ago/22 a jul/23.

13,39% 13,54%
13,24%

Base       Otimista    Pessimista

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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6O 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 ago/22 a jul/23.

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.

14,66% 21,78%
7,54%

Base       Otimista     Pessimista
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6O 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 ago/22 a jul/23.

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.

15,45% 27,04%
3,85%

Base        Otimista     Pessimista
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