
A despeito de um começo de ano marcado por fortes ganhos para a Bolsa brasileira, o primeiro
semestre de 2022 foi um período de perdas para os principais mercados do mundo. A aceleração da
inflação e, consequentemente, uma esperada queda da atividade, fruto de um aperto monetário mais
forte por parte dos principais bancos centrais do mundo, dominaram as discussões no período e fizeram
com que aqui no Brasil, por exemplo, o Ibovespa acumulasse perdas de 5,99% nos primeiros seis
meses do ano. Só no mês de junho a queda foi de 11,50%. Lá fora, o período foi marcado por uma
percepção cada vez mais clara de que o aperto monetário do Fed terá que ser mais forte que o
inicialmente sinalizado, e que o soft landing (pouso suave) que vinha sendo apontado pelo próprio banco
central norte-americano como cenário mais provável não deverá se concretizar. Na verdade, o mercado
já se pergunta sobre quando a principal economia do planeta vai entrar em recessão e, principalmente,
quanto tempo esta recessão deverá durar. Com isso, o primeiro semestre de 2022 foi de perdas
consideráveis também por lá, com os mercados registrando as piores quedas desde a década de 1970.  

Internamente, embora o cenário internacional tenha feito bastante preço no mês de junho, algumas
questões locais contribuíram para o desempenho fraco do Ibovespa. Foi o caso da nova troca de
comando da Petrobras, as discussões em torno de eventuais mudanças na política de preços da
empresa e as soluções apresentadas para evitar novos reajustes dos combustíveis. Neste sentido,
merece destaque a apresentação da PEC dos combustíveis, cujo texto final foi aprovado pelo Senado
no último dia do mês, e trouxe algum desconforto ao mercado. Isso porque, embora o projeto preveja
decretação de estado de emergência, o que permite gastos acima do teto dos gastos públicos sem que
nenhuma regra fiscal seja infringida, os gastos previstos com as medidas anunciadas têm um impacto
fiscal que fica R$ 41,2 bilhões fora do teto dos gastos – e foi justamente o desconforto fiscal um dos
fatores para a piora do mercado ao longo do último mês, deixando um peso ainda maior para as eleições
que se avizinham e, especialmente, para a política econômica que os principais candidatos deverão
apresentar. 

Outro destaque por aqui, como não poderia deixar de ser, foram os dados de inflação, ainda bastante
pressionados. O IPCA-15 referente ao mês de junho, por exemplo, subiu a 0,69%, voltando a acelerar
depois da inflação de 0,59% em maio. Além das já esperadas pressões de combustíveis e alimentos, o
que se observou no indicador foi uma pressão maior em serviços - o que traz alguma preocupação
justamente pelo comportamento mais inercial deste grupo. Em paralelo, o Banco Central seguiu
sinalizando o fim do ciclo de aperto monetário na reunião de agosto, quando mais uma alta de 50bps
deverá levar a taxa Selic a 13,75% ao ano - patamar que acreditamos que deverá ser mantido até
meados do ano que vem. Junto a isso, a autoridade monetária confirmou no Relatório Trimestral de
Inflação (RTI) que a inflação deverá romper o teto da meta neste ano, bem como o centro da meta no
ano que vem. 
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Mas, a despeito dos fatores locais que contribuíram para que o Ibovespa tivesse o pior mês de junho
desde 2002, a verdade é que o comportamento dos mercados ao longo de todo o primeiro semestre, e
em especial na segunda parte dele, foi impulsionado pela percepção de um aperto monetário mais forte
por parte do Fed. E dados para isso não faltaram: mercado de trabalho apertado, salários em alta,
consumo aquecido, dentre outros, fizeram com que a própria autoridade monetária, que até então
adotava um tom mais suave, endurecesse seu discurso – e sua prática: a alta promovida neste mês, de
75 bps, foi em uma magnitude que não se via desde 1994, e justificada justamente pelos dados de
inflação – que seguem nas máximas dos últimos 40 anos. 
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Com isso, e como dito anteriormente, o mercado já começa a precificar uma recessão na maior
economia do planeta, que com o aperto monetário em vigor não há dúvidas que vai entrar em um
processo de forte desaceleração. Na verdade, após a forte recuperação do segundo semestre de 2021,
o PIB do primeiro trimestre de 2022 registrou queda de 1,6% no primeiro trimestre. Se por um lado boa
parte deste número se explica pela base de comparação elevada, por outro, uma nova queda já
caracterizaria uma recessão norte-americana – quadro que, por conta da defasagem dos efeitos da
política monetária na atividade real, acreditamos que ainda leve entre 6 e 9 meses para se aprofundar. 
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Apesar de junho ter sido um mês delicado para praticamente todos os mercados do mundo, foi na
Renda Variável que a aversão ao risco ficou mais visível. Para se ter uma ideia, as perdas do mês
contribuíram para que as bolsas norte-americanas experimentassem o pior primeiro semestre dos
últimos 50 anos, com S&P 500, Dow Jones e Nasdaq perdendo, respectivamente, 21%, 15% e 30% nos
primeiros seis meses de 2022. Por aqui, o comportamento não foi muito diferente, e a queda de 11,50%
em junho conseguiu superar a de abril (-10,10%) e fez com que o ano passasse a ser negativo, com
perdas de 5,99% no primeiro semestre de 2022. Por trás do movimento está basicamente o temor de
uma recessão global e a percepção de que o mundo terá que ter juros mais altos por mais tempo – o
que atrapalha os mercados do ponto de vista econômico, uma vez que a atividade tende a enfraquecer,
e também do ponto de vista estratégico, já que o fluxo para Bolsa acaba ficando negativo. 

Fonte: B3. Elaboração: B.Side Investimentos

Outro mercado que repercutiu bastante a percepção de juros mais altos no mundo foi o mercado de
juros. Por aqui, entretanto, além do comportamento das curvas globais, pesou a aprovação da PEC dos
combustíveis, cujos gastos ficaram R$ 41,2 bilhões acima do teto dos gastos. 
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No mercado de câmbio, a precificação de uma recessão na maior economia do planeta e a consequente
aversão ao risco fez com que o dólar valorizasse frente às principais moedas do mundo. Por aqui o
movimento se somou à volta das preocupações fiscais e a moeda norte-americana encerrou junho com
valorização de 10,15%, a maior alta mensal desde março de 2020 (quando a moeda havia subido
16,03%). 
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Embora o teto não tenha sido rompido oficialmente, já que a PEC incluiu o estado de emergência em
seu texto, a sinalização do ponto de vista fiscal não foi bem recebida pelo mercado, o que, junto com a
percepção de juros mais altos por mais tempo por conta da persistência inflacionária, fez com que a
curva de juros abrisse em todas as pontas – a mais curta por conta de inflação e política monetária, a
mais longa em função de política fiscal. 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: B.Side Investimentos

Fonte: BCB. Elaboração: B.Side Investimentos
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