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Relatório de Gestão – Janeiro/2022    
 
 

No cenário internacional, o impacto causado pelo endurecimento do discurso do FED foi o 

destaque do primeiro mês de 2022. A rápida recuperação do mercado de trabalho norte 

americano e a confirmação das pressões inflacionárias mais persistentes levaram a uma 

postura mais hawkish adotada desde o final do ano passado. A inflação de 7% verificada 

nos EUA em 2021, encontra-se no maior patamar em 40 anos e bem acima da meta de 2% 

estipulada pelo Federal Reserve. 

Assim, o banco central americano aumentou a probabilidade de um aperto monetário mais 

intenso, através de um maior número de elevações de juros ao longo do ano corrente. Além 

disso, também deverá ocorrer o início de um processo de redução do balanço atual de 

ativos mais cedo e mais rápido do que o previsto anteriormente. Como consequência, as 

taxas de juros de longo prazo nos EUA alcançaram os níveis mais altos desde o início da 

pandemia. 

O incremento destas taxas afeta de forma mais pesada as empresas de crescimento, como 

por exemplo as de tecnologia, que possuem projeções de lucro voltadas para o médio/ 

longo prazo. Essas tendem a perder atratividade com o custo de captação de recursos para 

financiar suas expansões se tornando mais caro. A Nasdaq sofreu uma desvalorização de 

8,5% em janeiro enquanto o S&P recuou 5,3%. 

Na China, em movimento oposto ao ocorrido nos Estados Unidos, o governo anunciou 

maiores estímulos fiscais e monetários com a intenção de acelerar o crescimento interno. 

Foi realizada a primeira redução dos juros locais em 2 anos, de forma a estimular a 

demanda por investimentos imobiliários, bens de consumo e infraestrutura.  

Apesar da queda das bolsas americanas, no Brasil o real se valorizou em 4,77% e o 

Ibovespa apresentou alta de praticamente 7% (11,4% em dólares). Este desempenho 

ocorreu em grande parte por conta da alta esperada para os juros dos EUA, o que motivou 

uma migração no elevado fluxo mundial de recursos de empresas de crescimento, 

conforme comentado acima, para empresas mais tradicionais (valor). A bolsa brasileira, 

extremamente descontada do ponto de vista de fundamento em uma análise 

microeconômica e possuindo estas características, beneficiou-se do movimento de rotação 

de investimentos externos. A entrada líquida de recursos atingiu cerca de R$30 bilhões no 

período, sendo direcionado basicamente para as empresas de 1ª linha.   

Outro fator importante é a grande exposição de nosso mercado acionário às commodities. 

Diversos fatores conjugados como os impactos nas cadeias de suprimentos globais, a falta 

de investimentos no lado da oferta e o aumento da demanda com a reabertura das 

economias seguem pressionando o preço de diversas matérias primas, como são os casos 

do minério de ferro e do petróleo. Assim, o ótimo momento vivenciado por estes ativos 

também favoreceu o forte desempenho no mês das companhias que atuam nestes setores 

da economia, com peso relevante no Ibovespa.    
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Apesar do bom desempenho da bolsa local, continuamos vivenciando internamente um 

ambiente de volatilidade, com o mercado ainda bastante atento aos principais pontos de 

preocupação: a questão fiscal, as pressões inflacionárias, o baixo crescimento previsto e 

os riscos advindos da possibilidade de novas medidas populistas em ano eleitoral. A 

expectativa de inflação ainda bem acima da meta para 2022 continuou gerando uma 

postura mais dura por parte do Bacen, que elevou a taxa Selic para 10,75% já no início de 

fevereiro.  

Acreditamos que o tema “inflação global” e o aumento de juros nos EUA continuarão no 

radar dos investidores. Já no cenário interno, por conta do ano eleitoral, movimentos 

populistas por parte do poder executivo devem ser monitorados. A recente “PEC dos 

combustíveis” em análise no congresso é fruto exatamente desta necessidade do governo 

na busca por popularidade de curto prazo, o que poderá abrir um rombo em nosso 

orçamento atual de até R$100 bi.  

 
Gestão do portfólio (Rio Ações FIA) 
 

 

Durante janeiro, o Rio Ações FIA valorizou-se em +4,14% enquanto seu benchmark 

apresentou alta de +6,98%. Em 12 meses, o fundo apresenta uma queda acumulada de      

-11,36% em comparação a uma perda de -4,57% do índice de bolsa.  

No portfólio de ações não fizemos mudanças significativas. Permanecemos com uma 

carteira diversificada em diferentes setores e investidos em empresas que possuem TIR 

elevada. Continuamos adotando um portfólio balanceado entre ativos com exposição ao 

mercado externo e diversos outros correlacionados ao ambiente interno. Do ponto de vista 

dos múltiplos da bolsa brasileira, o cenário atual permanece bem atraente para as ações 

pois combina tanto um earnings yield com mais de 1 desvio padrão acima da média histórica 

quanto uma relação preço/lucro projetado com 2 desvios padrões abaixo da média 

histórica.   
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As principais contribuições positivas para o fundo e seus respectivos ganhos ponderados 

durante janeiro vieram das ações de Petrobras PN (+1,39%), Banco Itaú (+1,25%), OI ON 

(+0,78%) e Vale ON/ Bradespar PN (+0,46%). As maiores contribuições negativas ficaram 

por conta do desempenho de Inter ON/PN (-0,73%), JBS ON (-0,30%) e Natura ON (-

0,22%).  

Alocação setorial 
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Gestão do portfólio (Multimercados) 
 

 

Durante o mês em análise, o Rio Arbitragem FIM obteve ganho de 0,60%, resultando em 

uma valorização acumulada de +2,08% ao longo dos últimos 12 meses (41,4% do CDI). Já 

o Rio Absoluto FIM apresentou alta de 0,46% no período, equivalendo a um retorno de 

+0,63% (12,4% do CDI) em sua janela móvel anual. 

Quanto à gestão de nossos fundos multimercados, carregamos na estratégia Trading uma 

venda mais significativa de S&P desde dezembro. Analisamos nessa posição um hedge 

barato e oportuno, dado os múltiplos elevados deste índice na comparação mundial vis a 

vis o risco da alta dos juros americanos, o que poderia gerar um impacto mais negativo em 

sua excelente performance recente. Embora uma desaceleração mais forte da economia 

americana não seja o cenário base, é possível que neste ambiente ainda de incertezas, 

ocorra certa correção nos preços das ações americanas numa análise de curto prazo. 

Também continuamos com uma posição direcional comprada no Ibovespa em dólar, 

exatamente em função de seu atual valuation muito descontado na comparação relativa 

aos demais mercados, além de nosso diferencial de juros reais, dado que já estamos no 

final do ciclo de aperto monetário na comparação com as economias do 1º mundo.  Assim, 
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a estratégia Trading foi a grande geradora de retorno para os fundos multimercados no 

mês. Já a estratégia Stock Picking apresentou fraco comportamento, devido à 

performance negativa apresentada por algumas de nossas teses de investimento fora da 

1ª linha de liquidez da bolsa. 

 

DESTAQUES POR ESTRATÉGIA  

 

1) Rio Arbitragem FIM  

Trading (+0,49%) 

Destaques positivos: Compra de Ibovespa futuro (+0,12%), venda de dólar futuro (+0,19%) 

e venda de S&P futuro (+0,17%);   

Long x Short (+0,00%) 

Destaque positivo: compra de CBAV3 X venda de BOVA11 (+0,02%); 

Stock Picking (-0,49%) 

Destaque positivo: compra de LREN3 (+0,07%); 

Destaques negativos: compra de BIDI3/4 e 11 (-0,45%) e compra de NTCO3 (-0,12%);  

 

2) Rio Absoluto FIM  

Trading (+0,94%) 

Destaques positivos: Compra de Ibovespa futuro (+0,24%), venda de dólar futuro (+0,35%) 

e venda de S&P futuro (+0,31%).  

Long x Short (-0,01%) 

Destaque positivo: compra de CBAV3 X venda de BOVA 11 (+0,04%); 

Stock Picking (-1,04%) 

Destaque positivo: compra de LREN3 (+0,13%); 

Destaques negativos: compra de BIDI3/4 e 11 (-0,91%) e compra de NTCO3 (-0,24%);  

 

Atenciosamente, 

Equipe Rio Gestão de Recursos. 
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