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CENÁRIO GLOBAL 

Inflação e atividade: o tradeoff se intensifica 

• Junho trouxe uma piora nas duas pontas do conflito entre inflação alta e desaceleração mais 
pronunciada da atividade econômica, tornando a missão de um “pouso suave” nos EUA cada vez 
mais difícil. 

• Diante dessa piora, acreditamos que o Fed continuará dando mais peso para o combate à inflação 
e entregará as altas de juros necessárias, conforme tem sido sinalizado. Entretanto, reconhecemos 
o risco nesse cenário, bem como a necessidade de monitorar qualquer mudança na função-reação 
do comitê. 

• O ECB se viu diante de situação parecida, ampliada pelo agravamento da crise energética. Ainda 
assim, a autoridade monetária deve manter o plano e começar o ajuste monetário a partir de julho. 
Adicionalmente, deve anunciar um novo instrumento para combater o risco de fragmentação. 

• Na contramão do ocidente, a reabertura na China continuou gerando bom momentum para a 
economia local, o que resultou numa boa performance dos seus ativos. Essa dinâmica deve ser 
mantida no curto prazo, mas o risco de novos lockdowns devido a focos de COVID-19 permanece, 
uma vez que não há sinais de abandono da atual política de combate à pandemia. 

 O desejo do Fed de entregar um soft landing 
tem ficado cada vez mais distante da realidade. 
Por um lado, uma série de dados de atividade 
apontaram para uma deterioração precoce do 
consumo das famílias, mas, por outro lado, a 
inflação segue sem sinais de alívio. Dessa 
maneira, o tradeoff para o Fed piorou bastante. 

Do lado da atividade, destacamos os dados 
mais fracos de vendas no varejo e gastos 
pessoais reais (Gráfico 1), bem como a revisão 
baixista do consumo das famílias na terceira 
leitura do PIB do 1º tri (de 3,1% para 1,8%). 
Portanto, de maneira geral os dados mostram 
que a economia norte-americana parte de um 
ponto inicial pior do que o anteriormente 
imaginado.  

Em relação à inflação, o CPI voltou a fazer 
novo pico devido à pressão de combustíveis, e 
tem mostrado uma disseminação cada vez 
maior, com grupos mais inerciais revelando 
dinâmica mais desafiadora. Além disso, o Fed 
vem mostrando uma preocupação crescente 
com o risco de desancoragem das expectativas 
e seu potencial impacto sobre o processo de 
desinflação desejado. Nesse sentido, uma série 
de indicadores baseados em diversas fontes 
vem apontando para a piora dessas expectativas 
(Gráfico 2). 

Preocupado com a piora do cenário de inflação, 
o Fed fugiu do seu forward guidance prévio e 
acelerou a alta de juros para 75bps em junho, 
levando a taxa base para 1.50%. Os discursos dos 
membros do FOMC após a reunião vêm 
indicando mais uma alta dessa magnitude em 
julho, mostrando que nessa queda de braço 
entre atividade e inflação, o Comitê segue 
dando mais peso para a última. Portanto, 
mantemos nosso cenário de juros em 3,25% até 
o fim do ano e 4% até meados de 2023. 
Entretanto, reconhecemos o risco baixista que 
os dados de atividade implicam e devemos 
monitorar possíveis mudanças no discurso dos 

Gráfico 1. Fonte: BEA, Census Bureau 

EUA – Consumo Privado (dados deflacionados, 
%MoM mm3m) 
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membros do Fed, principalmente se o mercado 
de trabalho começar a perder força. 

Na Zona do Euro, o ECB também viu seu cenário 
deteriorar, embora por motivos ligeiramente 
distintos. Com a continuidade do conflito na 
Ucrânia e as sanções impostas à Rússia, a 
limitação do fluxo de gás natural para a Zona 
do Euro e consequente alta dos preços de 
energia (Gráfico 3) vem preocupando as 
autoridades. Como consequência, foi acionada 
a fase 2 do plano emergencial de energia do 
governo alemão, chamada “fase de alerta” – um 
sinal amarelo para o nível dos reservatórios do 
país, cujo próximo estágio pode resultar em 
medidas de racionamento. Esse seria um 
cenário recessivo, porém inflacionário. 

Diante de uma deterioração semelhante à 
enfrentada pelo Fed, esperamos também uma 
resposta no mesmo sentido – o ECB deve 
prosseguir com seu plano e começar o ajuste 
monetário a partir de julho. Destacamos 
também que na próxima reunião deverá ser 
divulgado um novo instrumento que, por meio 
de alterações em seu balanço, buscará reagir a 
aberturas não justificadas dos spreads entre os 
países da periferia e do core da Zona do Euro –
denominador instrumento “anti-fragmentação”  

Em contrapartida a essa dinâmica ruim nos 
mercados ocidentais, podemos considerar 
que a China foi um ponto de otimismo no 
cenário global em junho. Com o COVID-19 
devidamente controlado em Shanghai e Beijing, 
a reabertura continuou proporcionando uma 
volta forte da atividade, em especial do setor 
industrial e de infraestrutura, amparados ainda 
por um acúmulo de estímulos fiscais, 
monetários e de crédito nos últimos meses. 

Tal dinâmica proporcionou uma boa 
performance aos ativos chineses no mês, mas 
não foi capaz de proteger as commodities mais 
correlacionadas (Gráfico 4), que acreditamos 
terem respondido mais a fatores técnicos e ao 
medo crescente de uma desaceleração mais 
profunda da economia global. Em tempo, 
apesar de uma dinâmica favorável no curto 
prazo, continuamos pregando cautela com o 
cenário prospectivo, uma vez que o não 
abandono da política de combate ao COVID-19 
deixa a economia sujeita a impactos de novos 
lockdowns. 

Gráfico 2. Fonte: NY Fed, Philadelphia Fed, University of Michigan. 

Indicadores de Expectativas de Inflação 
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Gráfico 3. Fonte: Bloomberg. 

Zona do Euro – Gás Natural 

 

Gráfico 4. Fonte: Bloomberg. 

Ativos Chineses (linha vermelha = junho) 
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CENÁRIO DOMÉSTICO 

Navegando a Incerteza Eleitoral  

• O crescimento de Lula nas pesquisas eleitorais aumentou a probabilidade de retrocessos na 
agenda econômica para 2023 e também levou ao aumento de medidas populistas por parte do 
atual governo. A resultante desse processo foi a underperformance dos ativos domésticos. 

• Essas medidas adotadas deverão apresentar impacto negativo de mais de R$ 100 bi nas contas 
públicas. Ainda assim, acreditamos que o país terá superávit primário neste ano (0,3% do PIB).  

• Do lado da inflação, reduzimos nossa projeção deste ano para 7,1%, mas aumentamos em 2023 
para 5,2%. Acreditamos que o BC deva subir a taxa de juros para 13.75% em agosto e sinalizar a 
manutenção neste nível por tempo prolongado. 

• A atividade seguiu dinâmica robusta, em especial, no mercado de trabalho. Nossa projeção do PIB 
foi ajustada positivamente neste e no próximo ano para, respectivamente, 1,5% e 0%. 

• Acreditamos que o cenário demandará cautela adicional por conta da incerteza eleitoral. No 
entanto, devemos estar atentos ao possível impacto do mercado de trabalho e do alívio temporário 
de inflação sobre a avaliação do governo e, consequentemente, sobre as probabilidades 
percebidas para a eleição presidencial. 

O mês de junho foi marcado por uma grande 
underperformance dos ativos brasileiros, 
movimento este que começou após a 
divulgação da pesquisa do Datafolha no final 
de maio e que mostrou um aumento da 
vantagem de Lula sobre o presidente 
Bolsonaro (Gráfico 5). Esse movimento impacta 
o mercado em duas dimensões. De um lado, a 
pesquisa revela um aumento na probabilidade 
de retrocessos na agenda econômica para o 
próximo governo e, por outro lado, desperta 
novamente o ímpeto populista no atual 
governo. Dessa maneira, junho foi marcado por 
uma grande cruzada de diminuição de impostos 
sobre preços de combustíveis e energia, além de 
aumento e criação de programas sociais. 

Essas medidas deverão ter forte impacto fiscal 
de mais de R$ 100bi no setor público neste ano, 
assim como também grandes impactos 
baixistas sobre a inflação deste ano. Em que 
pese as surpresas positivas na arrecadação e as 
receitas da capitalização da Eletrobrás, 
reduzimos a projeção de superávit primário 
deste ano de 0,7% para 0,3% do PIB. 

Do lado da inflação, reduzimos nossa projeção 
para o IPCA deste ano de 9% para 7,1%, mas 
aumentamos a projeção para o ano que vem 
de 5% para 5,2%.  Mesmo diante desse cenário 
mais desafiador no horizonte relevante, 
acreditamos que o BC deva entregar um 

aumento final de 50bps na próxima reunião e 
terminar o ciclo de ajuste monetário em 13,75%. 
A estratégia, portanto, será trocar a necessidade 
de novas altas por uma estratégia de manter a 
taxa de juros em 13.75% por um tempo 
prolongado (high for longer) e suavizar a 
convergência da inflação de volta à meta 
(Gráfico 6). 

Do lado da atividade, seguimos vendo uma 
dinâmica robusta e ajustamos marginalmente 
para cima nossa expectativa para o 
crescimento do PIB em 2022 e 2023, 
respectivamente em 1,5% e 0%. Em especial, o 
mercado de trabalho tem chamado atenção, 
com surpresas positivas tanto na geração de 
empregos formais do CAGED como na forte 

Gráfico 5. Fonte: Datafolha 

Intenção de voto espontânea (Datafolha) 
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CENÁRIO DOMÉSTICO 

queda da taxa de desemprego nos dados da 
PNAD (Gráfico 7).  

Em suma, acreditamos que o segundo semestre 
será marcado pela grande incerteza eleitoral, 
demandando uma cautela adicional com os 
ativos domésticos, especialmente quando 
avaliamos a agenda proposta pelo atual líder das 
pesquisas. No entanto, deve-se prestar atenção 
aos possíveis efeitos da contínua melhora do 
mercado de trabalho aliado ao alívio temporário 
de inflação, impactando positivamente a 
avaliação do governo e, consequentemente, as 
probabilidades percebidas para a eleição 
presidencial. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Fonte: IBGE, BCB. 

Cenários para IPCA (modelo do BC) 

 

Gráfico 7. Fonte: IBGE 

Taxa de Desemprego – Dados 
Dessazonalizados  
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RESULTADOS 

Atribuição de Performance – JUN/22 

D’Artagnan 

Mês Ano 

Rentabilidades – JUN/22 

FUNDOS                  MÊS    ANO        12M       24M       36M        48M     60M    DESDE     PL MÉDIO MENSAL (R$ MM) 

       INÍCIO           FUNDO   ESTRATÉGIA 

PORTHOS FIC                

VALLON FIC                   

D’ARTAGNAN               

ATHOS                           

PASCAL                         

ARAMIS                         

PARIS                                                                           

CDI                                  

IBOVESPA                   

Porthos FIC             35.491.437/0001-50  

Vallon FIC                37.828.294/0001-54                        

D’Artagnan              19.212.817/0001-51  

Athos                        30.995.018/0001-31  

Pascal                       41.969.176/0001-33 

Aramis                     29.852.665/0001-05 

Paris                         41.867.393/0001-12 

02/03/2020 

31/07/2020 

06/12/2013 

26/12/2018 

01/09/2021 

08/08/2018 

04/05/2022 

CNPJ DATA INÍCIO 

0,25% 17,00% 17,56% 29,90% - - - 30,94% 432,9                 1.067,3               

0,30% 14,73% 15,63% - - - - 19,39% 297,7                 1.212,9                

0,39% 11,83% 13,11% 19,72% 27,67% 36,77% 44,92% 157,56% 258,4                 1.483,1               

-3,98% 6,25% -6,92% 8,20% 18,47% - - 33,65% 31,0                    30,9                   

0,71% 7,47% - - - - - 14,63% 15,1                     15,2                    

0,98% 6,28% 5,11% 10,63% 14,86% - - 22,40% 27,0                   30,7                   

8,2                     53,0                   

1,01% 5,40% 8,66% 11,12% 16,25% 23,60% 32,71%

-11,25% -5,99% -22,61% 2,93% -2,17% 37,31% 58,33%

1.01%

1.08%

0.68%

-0.08%
-0.18%

-0.21%

-0.40%

-0.52%

-0.99%
0.39%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%
CDI

5.40%

2.47%

2.45%

1.95%

1.27%
0.79%

0.09%

-0.10%

-2.49%

11.83%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%
CDI

Fundo com menos de 6 meses 
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SIGA A GARDE! 

Instagram | @gardeasset  
Rentabilidades do mês, resumo das estratégias, visão de mercado, entrevistas. 

Spotify | Garde 
Podcasts com atribuição e performance e entrevistas com convidados. 

Youtube | Canal Garde Asset Management  

Webinar mensal com economista chefe Daniel Weeks e CIO Carlos Calabresi 

LinkedIn | Garde Asset Management  

Artigos e matérias com assuntos relacionados as nossas estratégias e relevante 
para os investidores.  

Site | garde.com.br 
Carta Mensal, Rentabilidade, Materiais de divulgação 

ENTRE PARA O NOSSO CANAL DO TELEGRAM: 
 

https://www.instagram.com/gardeasset/
https://open.spotify.com/show/1USC0V5C6I8FIWXNT5uZpV?si=1a0e82f315764c12
https://open.spotify.com/show/1USC0V5C6I8FIWXNT5uZpV?si=1a0e82f315764c12
https://www.youtube.com/channel/UCCgXhul5MKjG2QtZgO4gB0g
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https://www.garde.com.br/a-garde
https://www.instagram.com/gardeasset/
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