
Se abril foi marcado pelas preocupações com inflação e política monetária ao redor do mundo, maio foi
um mês em que as discussões foram um pouco além, e o mercado começou a se preocupar em como o
combate à inflação poderá afetar o crescimento global. Assim, o mês ainda foi marcado por alguma
aversão ao risco, mas com os preços dos ativos bem mais comportados do que no mês passado –
especialmente aqui, já que a queda de abril foi a maior desde março de 2020, início da pandemia. Junto
a isso, maio foi um período de consolidação de uma política monetária mais restritiva nas principais
economias desenvolvidas: enquanto Fed e Banco da Inglaterra (BoE), entre outros, já iniciaram seu
aperto, o Banco Central Europeu (BCE) passou a sinalizar de forma mais enfática quando deverá iniciar
o ajuste das condições monetárias via taxa de juros, o que deverá acontecer provavelmente na reunião
de julho. Com o último dos grandes bancos centrais começando a se movimentar, podemos dizer que
entramos oficialmente em um mundo mais contracionista – e é uma questão de tempo para que
mercado de trabalho e economia real comecem a sentir seus efeitos. 

Por aqui, as discussões ao longo do último mês se concentraram muito em quando os impactos das
sucessivas altas de juros, que já se aproximam do fim, serão sentidos com mais clareza na economia
real. Setores mais sensíveis, como o de crédito, já começam a ser impactados. Mas pensando nos três
grandes setores da economia - serviços, comércio e indústria -, o que se vê ainda é um crescimento que
tem se mostrado bastante resiliente ao aperto nas condições monetárias. Este crescimento, inclusive,
ficou bastante evidente no PIB do primeiro trimestre do ano, que ao crescer 1% provocou revisões
altistas para o crescimento final de 2022. Com isso, a percepção que se cria de maneira mais
generalizada é de que os impactos do aperto monetário serão sentidos um pouco mais a frente, o que
por um lado permitirá que a economia tenha um desempenho mais favorável em 2022, mas, por outro,
deverá comprometer o crescimento de 2023 – e de fato é isso que o mercado tem sinalizado, com as
projeções para os dois anos sendo revisadas para cima e para baixo, respectivamente. 

Outro destaque por aqui ficou para a própria política monetária e até quando o Banco Central irá subir a
taxa Selic. Neste sentido, entendemos que justamente por conta do delay de repasse da política
monetária para a economia real, e frente às sinalizações recentes dos próprios membros do Copom, o
ciclo de fato já está muito próximo ao fim – e ajustes daqui para frente serão apenas residuais. Na
verdade, pensando no ciclo contracionista aqui e no resto do mundo, especialmente o mundo
desenvolvido, o Brasil iniciou o processo de aperto monetário consideravelmente antes, então é de se
esperar que o encerramento aconteça também mais cedo. A partir daí, e dada a resistência observada
nos números de inflação, o que deve acontecer é a manutenção da taxa Selic nos atuais patamares por
um período mais prolongado - até porque um mundo inflacionário contribuiu para a resiliência na alta dos
preços também por aqui. 
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Lá fora, foram dois os destaques do mês. Na China, as medidas de isolamento por conta da política de
Covid zero adotada no país fizeram com que todos os indicadores de atividade apresentassem pioras
consideráveis, com alguns deles, inclusive, apresentando desempenhos próximos ao pior momento da
pandemia. Assim, a retirada das medidas restritivas ao longo do mês de maio acabou sendo um ponto
positivo para o mercado, que volta a acompanhar a retomada da economia chinesa. Neste sentido, os
países emergentes, cujas economias são mais dependentes de commodities, acabaram se beneficiando
ainda mais do movimento – e isso explica em parte o descolamento entre Ibovespa e mercados
internacionais. 

O segundo destaque da agenda internacional foi o Fed, que ao longo do mês passado deu sinalizações
mais claras sobre os próximos passos da sua política monetária: além de ter iniciado o programa de
enxugamento de liquidez, a autoridade monetária norte-americana acelerou o ritmo de alta de juros (de
25 bps para 50 bps) e antecipou que provavelmente fará mais “um par de altas na mesma magnitude”.
Depois disso, embora nada tenha sido dito de forma mais clara, a leitura que fazemos das declarações
de membros do FOMC e do próprio Jerome Powell é que o Fed não parece disposto a acelerar ainda
mais o ritmo de alta para, por exemplo, 75 bps. Ao contrário, aliás: embora mantenha um discurso duro
de combate à inflação, o Fed tem se mostrado menos hawkish do que o esperado por parte do mercado,
entendendo que os passos sinalizados até aqui serão suficientes para levar a inflação para o caminho da
meta de longo prazo (2%), provocando um “pouso suave”, mas não uma recessão. De todo modo,
apertando mais ou não as condições monetárias, se o Fed conseguir convencer o mercado de que a
sua atuação será correta e suficiente para resolver a questão inflacionária existente hoje no país, de fato
ele consegue ancorar as expectativas e, com isso, ter um aliado a mais no combate à alta dos preços.
Em outras palavras, quanto mais o Fed conseguir convencer os agentes de que suas ações e seu
discurso estão corretos, menos altas de juros serão necessárias. 
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Após um mês de abril de perdas consideráveis para a Bolsa brasileira, maio foi um período ainda
turbulento, mas de recuperação: a alta de 3,22% fez com que o Ibovespa retomasse a trajetória de
crescimento que vinha sendo observada entre dezembro e março, e que foi abruptamente interrompida
pela queda de abril. No noticiário, destaque para as privatizações: a aprovação do Tribunal de Contas da
União (TCU) do modelo proposto para a Eletrobrás era praticamente o último passo que faltava para que
o processo acontecesse. Agora, se concluída, esta será a primeira grande privatização do atual governo.
Em paralelo, muito se falou sobre a privatização da Petrobras, o que, embora provavelmente não tenha
tempo hábil para acontecer, também mexeu com o mercado. Falando em Petrobras, uma nova troca de
comando e as sucessivas tentativas de interferência na política de preços da empresa também pesaram,
mas desta vez negativamente. No que diz respeito ao fluxo, maio foi mais um mês de saída de
investidores estrangeiros da Bolsa local: a retirada de R$ 6,169 bilhões no período reduziu as entradas
totais no ano a R$ 51,48 bilhões. 

No mercado de câmbio, o mês foi favorável ao real, que ainda se beneficia da taxa de juros elevada no
Brasil – fazendo com que, apesar do início do processo de aperto monetário nas economias
desenvolvidas, o diferencial de juros ainda seja favorável à moeda local. Além disso, na segunda metade
do mês foi observada uma entrada um pouco mais forte na Bolsa brasileira através de papéis de
empresas do setor de commodities, respondendo ao afrouxamento das medidas de quarentena feitas na
China. Embora esta entrada não tenha sido suficiente para fazer com que o fluxo final do mês fosse
positivo, ela contribuiu para o movimento de apreciação do real.
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No último dia de maio o dólar era cotado a R$ 4,75, uma queda acumulada no mês de 3,86%. 

Por fim, mas não menos importante, o mercado de juros seguiu repercutindo um tema central: inflação.
Tanto aqui quanto nos EUA, a curva continuou sinalizando as expectativas dos agentes de que a
inflação vai continuar incomodando, obrigando os bancos centrais a apertarem mais suas taxas de juros
e, no caso do Brasil, a mantê-la em um patamar elevado por mais tempo. Corroborando com esta visão,
além dos índices de preços que falam por si só, o preço do barril do petróleo voltou a subir de forma
bastante firme em maio: o barril Brent, negociado em Londres, encerrou o mês em alta de 7%, enquanto
o WTI, negociado em Nova York, subiu 10% – ambos repercutindo ainda a guerra na Ucrânia e
possíveis novas sanções europeias ao petróleo russo. Pesaram internamente, ainda, algumas
preocupações com a questão fiscal, seja por conta do aumento de gastos com a proximidade do período
eleitoral, seja em função do próprio preço dos combustíveis, que tem feito com que medidas de subsídio
sejam estudadas pela equipe econômica. Assim, além da ponta curta subir refletindo o incômodo com a
inflação, a ponta mais longa voltou a repercutir as preocupações com a questão fiscal e a manutenção
do teto dos gastos públicos. 
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O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado, distribuído, resumido,
extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e expresso da B.Side
Investimentos. O conteúdo desse material foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre
outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a
variações em virtude de uma gama de fatores sobre os quais a B.Side Investimentos não tem qualquer controle.
As informações desse material refletem as condições mercadológicas na sua respectiva data de divulgação,
sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. 

As informações contidas nesta apresentação são meramente informativas e não podem ser consideradas como
recomendação de investimento ou única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de
tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus
objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um
investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. A B.Side não assume que os investidores
vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas.

Disclaimer


