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A despeito do cenário ainda bastante incerto e desafiador, julho foi um mês marcado por alguma
recuperação dos mercados de risco, que ainda acumulam perdas em 2022. No centro das discussões,
inflação e desaceleração econômica ainda ganham espaço, com o Fed continuando seu ciclo de aperto,
Banco Central Europeu começando o seu, e o Brasil no fim do processo e já com juros em um patamar
bastante contracionista. Frente a isso, as discussões continuam girando em torno da desaceleração que
se avizinha, e se ela vai ou não virar uma recessão – o que ganhou força nas últimas semanas, com a
divulgação de alguns indicadores da economia norte-americana. 

Se o cenário continua bastante parecido, por que então o mês foi favorável para os ativos? A divulgação
de balanços corporativos melhores que o esperado foi uma contribuição relevante para o movimento,
mas a verdade é que a resposta está principalmente nas duas últimas semanas do mês, mais
especificamente na última, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, comentou sobre o ritmo de
política monetária daqui para frente. Isso porque, mesmo deixando bastante claro que as próximas
decisões do Fed dependerão dos dados divulgados até o momento da reunião, Powell disse que talvez
esteja chegando o momento de reduzir o ritmo das altas – fazendo com o que o mercado passasse a
precificar uma alta menor, de 50bps, a partir do próximo encontro. Embora o cenário ainda seja de
manutenção de juros altos por um período prolongado, menos juros significa menos desaceleração – e o
mercado, claro, reage positivamente. Aqui vale ressaltar que não nos parece óbvio que o Fed de fato
consiga desacelerar o ritmo dos apertos neste momento, dado o mercado de trabalho ainda aquecido e
a inflação bastante pressionada. Mas, a simples sinalização de que esta é a intenção provocou uma
reação como há alguns meses não se via nos mercados. 

Ainda falando de política monetária, julho foi também um mês marcado pelo início do aperto na Zona do
Euro, com o Banco Central Europeu contrariando suas próprias sinalizações ao subir os juros em 50bps,
e não 25bps. Esta foi a primeira alta que a instituição promove em 11 anos, deixando a Zona do Euro
bem atrás do ciclo de aperto que já vem ocorrendo nas principais economias – o que não significa que a
desaceleração por lá vá chegar depois, pelo contrário, os indicadores do bloco mostram que a economia
que já estava frágil sentiu de maneira considerável os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Por
fim, o BCE anunciou que não haverá mais guidance para suas decisões de política monetária, o que
significa que daqui para a frente a instituição dependerá dos dados. 

Em um mundo com condições monetárias cada vez mais apertadas, não é novidade que o Brasil está
alguns passos à frente, com uma política monetária bem mais contracionista que a das principais
economias desenvolvidas. Diante disso, a última reunião do Copom, que aconteceu no início de agosto,
foi marcada por uma comunicação bem menos incisiva da autoridade monetária sobre aumentos
futuros. 
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Ao contrário disso, embora tenha sinalizado a possibilidade de uma nova alta em menor magnitude (ou
seja, em 25bps), o Copom disse estar observando com maior atenção as expectativas de inflação para o
início de 2024, e não só 2023 (já que o ano que vem estaria sob impacto das desonerações tributárias). 
 Isso, junto com a fala de que o comitê ainda vai avaliar a necessidade ou não de um ajuste residual, nos
leva a crer que embora o fim do ciclo não tenha sido oficialmente anunciado, pode ter de fato acontecido
na última reunião – com a Selic a 13,75%. 
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Como dito no começo deste relatório, julho foi um mês de forte recuperação para o mercado acionário
ao redor do mundo. Se por um lado os balanços corporativos ajudaram, por outro fica notório que o
movimento ganhou força após a fala de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sobre a redução
do ritmo das altas de juros. Para se ter uma ideia do quão forte foi a recuperação, S&P e Nasdaq
subiram, respectivamente, 9,11% e 12,35% no mês de julho. 

Por aqui o comportamento não foi diferente, e depois de cair 11,50% em junho a bolsa brasileira
acumulou alta de 4,69% no mês de julho, o maior ganho semanal desde março de 2021. Na última
semana, após a fala de Powell, a alta foi de 4,29%, o maior ganho semanal desde março de 2021. 

Fonte: B3. Elaboração: B.Side Investimentos

Outro ponto relevante do mês foi o fluxo, que em julho ficou positivo em R$ 1,852 bilhão. Com isso, no
acumulado do ano o fluxo total foi para R$ 53,760 bilhões. A despeito da alta de juros nos EUA, que
acaba enfraquecendo o fluxo de entrada por aqui, a percepção que predominou na última semana foi de
juros mais baixos por lá, o que é positivo para a atividade e, consequentemente, para os mercados. 
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Ainda na esteira de expectativas de redução no ritmo das altas da taxa de juros nos EUA, a curva de
juros local apresentou um fechamento importante na comparação com o mês de julho, especialmente na
ponta longa. Além do mercado internacional e da perspectiva de taxas menores por lá, pesaram também
alguns fatores locais. Por aqui, a desaceleração da inflação, ainda que quase que integralmente na
esteira da desoneração do preço dos combustíveis, também pesou para o comportamento. Na ponta
curta, o fechamento do mês aconteceu antes da reunião do Banco Central em que o fim do ciclo ficou
mais evidente, então foi observada uma leve abertura – já que, antes desta reunião, o mercado ainda
precificava Selic de 14% no fim do ciclo. 
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No mercado de câmbio, o mês foi marcado por forte volatilidade: depois de chegar a ser cotado a R$
5,49 em meados de julho, o fechamento se deu a R$ 5,17, uma queda mensal de 1,16% - se
contrapondo à alta de 10,15% em junho. Isso porque, a despeito da volatilidade, a percepção de que os
EUA deverão subir os juros em ritmo menor que o esperado inicialmente falou mais alto, o que fez com
que na última semana do mês a moeda norte-americana cedesse 5,90% - a maior queda semanal
desde novembro de 2020. Com isso, no acumulado de 2022 o dólar tem uma queda acumulada de
7,20% em relação ao real. 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: B.Side Investimentos

Fonte: BCB. Elaboração: B.Side Investimentos
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