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Relatório de Gestão – Jan/22 
 
 

Rio Macro FIC de FIM 

 

Em janeiro nós mantivemos a compra de real contra o dólar e contra o peso mexicano e aumentamos a venda de rand 

sul-africano. Voltamos a aumentar a venda de S&P futuro e encerramos a posição comprada em Ibovespa. 

O cenário externo segue complexo, onde a inflação muito elevada em boa parte do mundo e a Ômicron são os principais 

problemas a serem enfrentados neste momento. 

Nos países desenvolvidos, os fatores que pressionaram a demanda ainda se fazem presentes - leia-se estímulos fiscais 

e monetários - enquanto pelo lado da oferta as restrições em diversas cadeias produtivas persistem.  

O FED, o BCE e o BoE já mudaram radicalmente a orientação de suas políticas monetárias no sentido hawk, tendo este 

último inclusive iniciado um ciclo de alta de juros. O FED será o próximo a elevar os juros em março e agora a discussão 

é de quantas altas e a que ritmo será o aperto. O nível de incertezas em relação a esse processo é altíssimo, uma vez 

que o desequilíbrio entre a oferta e a demanda resultou em um nível de inflação que não se via há muito tempo, numa 

economia que estava acostumada a operar com taxas de juros baixíssimas e em que o governo se endividou 

substancialmente ao longo da pandemia. O BCE por sua vez deverá iniciar o ciclo de alta apenas no 2º semestre. 

Quanto aos países emergentes, boa parte deles já começou o processo de alta de juros, portanto estão à frente dos 

desenvolvidos. 

Portanto, estamos diante de um cenário com alto nível de incertezas, onde a normalização da política monetária nos 

EUA trará riscos relevantes para a estabilidade das condições financeiras, e onde os ativos que se beneficiaram de 

maneira mais pronunciada nesses dois anos de estímulos sem precedentes são os principais candidatos a sofrerem 

eventuais correções de preços.  

No Brasil as propostas do governo e do Congresso para baixar os preços dos combustíveis trouxeram mais um risco 

fiscal para o cenário local. Dependendo da extensão dos cortes de impostos, a resultante pode ser novamente mais 
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desvalorização cambial, mais inflação e mais juros. Não acreditamos que as propostas mais audaciosas possam vingar, 

pois nos parece insensato repetir o erro da PEC dos precatórios com tão pouco tempo de intervalo entre uma e outra.  

O BC por sua vez sinalizou uma redução no ritmo de elevação dos juros e ao menos mais duas altas nas próximas 

reuniões para 12,25%a.a. O Copom está bem perto de encerrar o ciclo, pois a partir do próximo encontro o horizonte 

relevante para a política monetária será primordialmente 2023, onde as expectativas estão ao redor da meta. Isso, 

obviamente se o cenário externo não atrapalhar. 

No que concerne a nossa moeda, o fato de estarmos bem a frente do FED no ciclo de aperto monetário e de não termos 

sido beneficiados pela abundante liquidez internacional nos últimos dois anos tem ajudado no seu desempenho neste 

início de ano.  

Portanto, continuamos com alocação de risco moderada onde a maior parte está em moedas, com a compra de real 

numa ponta e na outra a venda de dólar, euro e emergentes. Em renda variável voltamos a aumentar a venda de S&P 

futuro. 

 

 

 

 

 

Nossas cartas de meses anteriores também estão disponíveis no site: www.riogestao.com.br. 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Rio Gestão de Recursos. 
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