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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.

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%).
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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.
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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 o 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.

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.

Após certa volatilidade em julho, os papéis ligados ao IRF-M 1 e IRF-M fecharam o mês com um bom
desempenho. No âmbito doméstico, persistiu a piora na avaliação do arcabouço fiscal, devido a PEC
dos Benefícios, e seus potenciais impactos altistas sobre as expectativas de inflação. No cenário
externo, à queda generalizada dos preços das commodities e as preocupações e incertezas sobre o
passo do aperto monetário nos Estados Unidos, após a divulgação de dados econômicos negativos por
lá, contribuíram para a valorização do dólar e a depreciação do real. Mas, na última semana do mês,
houve um movimento de forte fechamento da curva, devido a releitura da política monetária nos
Estados Unidos, após comunicação menos dura do presidente do Banco Central Americano, que
trouxe certo alívio ao mercado e auxiliou na apreciação da nossa moeda. Portanto, ambos os
produtos se mantendo em linha e acima do benchmark, respectivamente.
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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.
.

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%.
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O fundo apresentou rentabilidade de 4,31% no mês, - 38 bps versus o benchmark. As posições que
mais agregaram para o desempenho relativo foram:
Na ponta positiva:
- Arezzo (ARZZ3), O frio mais cedo do que habitual impulsionou as vendas do varejo de vestuário,
aumentando a expectativa para o resultado no 2º trimestre com crescimento de receita em torno de
60% ano contra ano. A ação contribuiu com alfa de 12 bps para o fundo.
- Vamos (VAMO3), o resultado confirmou a nossa visão positiva, crescimento robusto continua com
rentabilidade, alívio na curva longa de juros. A ação contribuiu com alfa de 10 bps para o fundo.
- Sendas Distribuidora (ASAI3), Assai reportou forte resultado do segundo trimestre. O crescimento
de mesmas lojas de 14,7%, que foi acima da inflação, juntamente com a margem EBITDA constante
em 7,4%, demonstraram a resiliência do modelo de negócio em um cenário de inflação alta e
consumo deteriorando. A ação contribuiu com alfa de 7 bps.
Na ponta negativa:
- Eletrobrás (ELET3), Após forte alta com a conclusão da privatização, queda parece realização de
lucros. A ação contribuiu com alfa de -15 bps.
- 3R Petroleum (RRRP3), Realização no preço do petróleo e aversão a risco em empresas com alto
potencial de crescimento em relação as grandes empresas do setor. A ação contribuiu com alfa de -5
bps.
- Grupo Mateus (GMAT3), após a Cia sinalizar que está conseguindo melhorar sua gestão de capital
de giro e deve queimar menos caixa, as ações da empresa subiram mais de 35% da mínima. Ela foi
detratora de performance após uma leve correção desse movimento. A ação contribuiu com alfa de
-4 bps.
O Brasil continua com os mesmos assuntos em foco: fiscal, inflação e cenário político. A Pec dos
combustíveis foi aprovada, trazendo alívio temporário a inflação, cenário eleitoral permanece igual
mesmo após benesses do governo, revisão nas projeções do PIB para 2022 foi a surpresa positiva.
As maiores posições setoriais relativas ao benchmark são: Consumo Básico, Varejo e Bancos.
Ao compararmos com a carteira de junho/2022, aumentamos a exposição em Consumo Básico
(GMAT3), Bancos (BBAS3); e diminuímos a exposição em Mineração (VALE3) e Elétricas &
Saneamento (ELET3).

Foi um mês agitado para Petrobras. Com uma recente troca de comando e dos atritos
envolvendo a indicação de novos membros para o conselho de administração, a questão
política que impacta o alto escalão da empresa ficou no radar. A companhia promoveu cortes
no preço da gasolina ao redor de 8,62% no preço de refinaria. Outro ponto relevante foi o
anúncio de pagamento de R$ 87 bilhões em dividendos, bem acima do que era esperado
pelo mercado, e interpretado por alguns analistas como uma tentativa de reforçar o caixa do
governo. Encerrando o mês com um anúncio de lucro líquido de R$ 45 bilhões no segundo
trimestre do ano, acima do consenso. Todas essas notícias resultaram em uma valorização
expressiva dos ativos no mês.

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;
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