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Relatório de Gestão – Fev/22 
 
 

Rio Macro FIC de FIM 

Em fevereiro, no book de moedas, nós mantivemos a compra de real contra o peso 

mexicano, contra o rand sul-africano e trocamos parte da posição vendida em dólar por 

euro. Em bolsa, aumentamos marginalmente a venda de S&P e iniciamos uma pequena 

posição vendida em Bovespa. 

No âmbito global, a grande novidade é a invasão da Ucrania por parte da Russia, que 

torna o cenário mais desafiador ainda. O mundo, que já vinha lutando para conter uma 

inflação extremamente elevada, tem agora que lidar com um choque de oferta de 

commodities que amplifica a carestia e ao mesmo tempo reduz o ritmo de crescimento. 

Nesse ambiente, as cadeias de produção de bens devem demorar mais tempo para se 

normalizarem ajudando assim a postergar a convergência da inflação para as metas dos 

mais diversos países mundo afora. Se a guerra for prolongada poderemos caminhar para 

uma estagflação. 

Nos EUA, o FED tem um desafio gigantesco de trazer uma inflação que está rodando 

perto de 8% a.a. (core 6%) para 2% a.a. com a economia superaquecida, um choque de 

commodities e com as incertezas de uma guerra. A nossa expectativa é que o FOMC 

eleve a taxa básica em 25 pp na próxima reunião e ao menos mais 4 altas ao longo do 

ano acompanhadas da redução no seu balanço. Como já falamos anteriormente, o nível 

do endividamento público e privado na maior economia do mundo faz com que o processo 

de aperto monetário seja um risco relevante para os mercados.  

A Europa, por sua vez, está no epicentro do conflito e é dependente do gás e do petróleo 

russo. A inflação do velho continente está mais baixa que nos EUA, mas bem acima da 
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sua meta também. Acreditamos que o BCE deve iniciar a normalização da sua política 

monetária bem depois do FED. 

Já na China, os estímulos dados pelo governo para tracionar a economia surtiram algum 

efeito no crédito, cujos indicadores divulgados em fevereiro surpreenderam para cima. 

Portanto, uma guerra protagonizada por um país com o maior arsenal nuclear do planeta 

e entre os maiores exportadores de commodities acentua o nível de incertezas que não 

eram pequenas nesse início de pós-pandemia. 

No Brasil a disparada nos preços das commodities teve efeitos significantes para o 

cenário prospectivo. Por um lado, a melhora dos nossos termos de troca 

concomitantemente ao patamar atual dos juros permitiu um desempenho destacado da 

nossa moeda, que deve continuar bem ancorada. Por outro, a possível interferência nos 

preços dos combustíveis traz riscos fiscais para o Tesouro e de governança para a 

Petrobrás que podem contaminar os ativos locais.  

A inflação por sua vez poderá ser mais alta ainda do que se esperava anteriormente 

dependendo da duração e do desfecho da guerra, e a sua convergência para o centro da 

meta talvez seja postergado para 2024. A princípio o BC deverá subir a Selic em 100 pp 

na próxima reunião e na seguinte desacelerar novamente o ritmo de alta. No entanto, a 

autoridade monetária poderá ser obrigada a estender o ciclo para além da reunião de 

maio, conforme evoluam as expectativas de inflação para o horizonte relevante – 2023 em 

diante.  

Diante deste cenário, continuamos com a maior parte do risco alocado no book de 

moedas, e em menor proporção em bolsa, embora neste início do mês de março 

tenhamos reduzido a compra de real contra o dólar e aumentado a venda de S&P.  

 

 

 

Nossas cartas de meses anteriores também estão disponíveis no site: 

www.riogestao.com.br. 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Rio Gestão de Recursos. 
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