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Relatório de Gestão – Mar/22 
 
 

Rio Macro FIC de FIM 

 

Em março, no book de moedas, nós mantivemos a compra de real contra o dólar, contra o 

euro, contra o peso mexicano e contra o rand sul-africano. Em bolsa nós aumentamos a 

posição vendida em S&P e mantivemos a venda de Ibovespa. 

O cenário externo segue complexo. O principal risco para os preços dos ativos é a 

dosagem do aperto monetário que o FED terá que promover para trazer a inflação para 

uma trajetória de queda de maneira a convergir para a sua meta. A guerra na Ucrânia e o 

lockdown em Xangai tornam a tarefa mais árdua.  

Os membros do FED endureceram os discursos no que diz respeito à política monetária 

de modo que o mercado já precifica uma probabilidade alta de subidas de 50 p.p. nas 

próximas reuniões do FOMC. Na ata do seu último encontro a autoridade monetária 

sinalizou que as altas podem ser dessa magnitude e que o Quantitative Tightening deverá 

ser da ordem de U$90 bi por mês, bem mais rápido do que na última vez. A reprecificação 

da curva de juros nos EUA até agora não causou danos aos mercados acionários nem às 

moedas de países emergentes, mas fortaleceu o dólar frente as moedas dos países 

desenvolvidos. Já a invasão da Ucrânia pela Rússia deu um boom nos preços das 

commodities e beneficiou os países exportadores. 

 Na Europa a inflação também está bem acima da meta, com destaque para os preços de 

energia e de alimentos, embora o índice core também esteja pressionado. O BCE 

sinalizou que deverá encerrar os estímulos quantitativos no 3º trimestre e possivelmente 

poderá iniciar um ciclo de alta de juros ainda nesse ano, apesar da sua economia não 

estar tão aquecida como a dos EUA uma vez que os estímulos dados durante a pandemia 
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foram menores. A ameaça da Europa ficar short em energia por conta da guerra torna a 

sua situação mais frágil. 

A China por sua vez enfrenta uma onda de Ômicron em Xangai e com a sua política de 

covid zero está impondo novos desafios às cadeias de produção. 

Em suma, o excesso de estímulos dados como resposta à pandemia, principalmente nos 

países desenvolvidos e em particular nos EUA, trouxe uma inflação como há muito tempo 

não se via, exacerbada pela alta nos preços de commodities causada pela guerra. Por um 

lado, os países produtores de commodities têm ganhos nos seus termos de troca, mas 

por outro, o risco do FED estragar a festa não é desprezível. 

No Brasil os indicadores de atividade têm surpreendido positivamente na margem e a 

inflação não dá trégua. O BC sinalizou que subiria a Selic em mais 100 p.p. na próxima 

reunião do Copom e encerraria as altas de juros em 12,75% a.a., mas o IPCA de março, 

bem acima das expectativas do mercado, deve fazer a autoridade estender o ciclo. O real 

tem sido beneficiado pela alta das commodities e pelo diferencial de juros e deve 

continuar bem ancorado desde que o aperto monetário nos EUA não produza um selloff 

de ativos de risco. 

Diante deste quadro, nós aumentamos marginalmente a venda de dólar contra o real e 

continuamos vendidos em euro e algumas moedas emergentes contra a nossa moeda. 

Em bolsa seguimos vendidos em S&P e em menor escala em Bovespa. 

  

 

 

 

Nossas cartas de meses anteriores também estão disponíveis no site: 

www.riogestao.com.br. 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Rio Gestão de Recursos. 
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