
 

 

 

 

 

 

 
  

  http://riogestao.com.br/  Rio Gestão de Recursos  @riogestao 1 

Relatório de Gestão – Abr/22 
 
 

Rio Macro FIC de FIM 

 

Em abril, no book de moedas, nós reduzimos substancialmente a posição comprada em 

reais conta o rand sul-africano e contra o dólar, e encerramos a venda de peso mexicano 

contra a nossa moeda. Em bolsa nós mantivemos a venda de Ibovespa futuro e 

aumentamos marginalmente a venda de S&P. No book de juros, montamos uma posição 

tomada em títulos de 10 anos nos EUA. 

O cenário externo se deteriorou no mês de abril. A perspectiva de restrições mais 

duradouras à mobilidade em várias cidades na China e o risco de Pequim entrar em 

lockdown reduziram a expectativa de crescimento para o país nesse ano e vieram a se 

somar aos outros riscos importantes presentes no quadro global – o ciclo de aperto 

monetário promovido pelo FED ora em curso e a guerra na Ucrania. 

O FED elevou os juros em 50 p.p. para a faixa entra 0,75% e 1% a.a. e sinalizou mais 

duas altas da mesma magnitude para as próximas reuniões.  

Boa parte dos membros do FOMC defende levar a taxa básica para o nível neutro - que 

seria algo entre 2% e 2,5% a.a. - para posteriormente avaliar a necessidade de tornar a 

política monetária restritiva ou não. Nós estamos entre os céticos em relação a 

capacidade do FED de trazer a inflação para a meta de 2% a.a. sem que as condições 

financeiras estejam suficientemente apertadas a ponto de aumentar o desemprego e 

reduzir substancialmente o ritmo de atividade e eventualmente causar uma recessão. 

Na Europa, a inflação bem acima da meta também está fazendo o BCE reavaliar o 

cronograma de normalização da política monetária. No 3º trimestre os estímulos 

quantitativos deverão ser encerrados e o ciclo de alta de juros deverá ser iniciado. 
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Entretanto, o ritmo de aperto deverá ser bem mais lento do que o do FED pois os 

estímulos fiscais e monetários foram menores na Europa e a economia se encontra mais 

fragilizada por conta da guerra na Ucrania. 

Portanto, a reprecificação da curva de juros nos EUA por si só já é um elemento de risco 

importante para os ativos financeiros globais. Até então, a alta nos preços das 

commodities exacerbada pela guerra na Ucrania estava trazendo fluxo para países 

emergentes. Porém, a curva de juros mais alta nos EUA em conjunto com uma 

desaceleração no ritmo de atividade na China, num contexto de cadeias produtivas ainda 

não normalizadas, têm um potencial maior de danos nos mercados, principalmente nos 

emergentes. O atenuante a esse quadro na China é que o contágio do vírus diminuiu na 

última semana a ponto das restrições à mobilidade nas maiores cidades terem sido 

reduzidas, com exceção de Pequim onde o risco de lockdown ainda se faz presente.   

No Brasil, esse quadro externo foi determinante para a depreciação do real e para a 

queda da bolsa nas últimas semanas. Os ruídos políticos recentes gerados pela fricção 

entre os poderes também não colaboraram. O Copom por sua vez foi obrigado a rever o 

seu plano de voo e postergar o fim do ciclo de alta de juros por ao menos uma reunião. As 

sucessivas surpresas inflacionárias vêm adiando o pico da inflação e deteriorando as 

expectativas para esse ano e o próximo, onde se aproxima perigosamente do teto da 

meta. Ademais, a atividade econômica está mais forte do que o mercado previa e as 

projeções de crescimento do PIB para esse ano já estão acima de 1%.  

Acreditamos que estamos diante de um cenário com incertezas acima do usual, portanto 

diminuímos o risco do fundo e vamos operar mais taticamente. Nesse início de maio 

continuamos vendidos em bolsa nos EUA e em menor escala no Brasil, e com posições 

menores em moedas; comprados em real e vendidos em dólar, em euro e em rand sul-

africano. Mantivemos a posição tomada em juros longos nos EUA. 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Rio Gestão de Recursos. 
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