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Relatório de Gestão – Dez/21 
 
 

Rio Macro FIC de FIM 

 

Em dezembro nós voltamos a vender dólar contra o real e mantivemos a venda de peso mexicano e de rand sul-africano 

contra o mesmo. Em bolsa, continuamos com uma pequena posição comprada em Ibovespa futuro e vendida em S&P. 

No âmbito global as grandes novidades foram a guinada hawk que o FED deu na última reunião do FOMC e o 

alastramento da Ômicron pelo mundo.  

A inflação nos EUA persistentemente elevada aliada ao mercado de trabalho pujante e mais próximo dos objetivos do 

FED fizeram com que a autoridade monetária norte-americana anunciasse a aceleração do tapering e já discutisse uma 

possível antecipação do início do ciclo de alta de juros e ainda uma eventual redução do seu balanço num momento não 

tão distante. A inflação rodando a 7% a.a. num contexto de desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado de bens e 

o mercado de serviços tendendo a se normalizar parecem ter criado um senso maior de urgência no FED. 

Já a Ômicron vem confirmando as suspeitas iniciais de ser mais transmissível, porém menos agressiva do que as cepas 

anteriores. A nossa expectativa é que seus efeitos sejam sentidos no curto prazo, mas após um par de meses a 

tendencia de volta à normalidade deva ser retomada. 

Portanto, o mundo segue em recuperação econômica suportado por políticas monetárias e fiscais ultra expansionistas 

que geraram efeitos colaterais perturbadores onde a inflação é o principal sintoma. Diante da perspectiva de combate à 

inflação por parte do FED, dependendo da velocidade da retirada dos estímulos pode haver aumento de volatilidade dos 

ativos de risco. 

No Brasil começamos 2022 ainda com alguns riscos fiscais presentes para o ano, mas os holofotes aos poucos 

começam a mirar mais para as eleições, a despeito do tempo que ainda falta para o pleito. 

As reivindicações de reajustes salariais de diversas categorias de servidores públicos federais a partir da sinalização do 

governo de aumentos para policiais federais gerou um desconforto no mercado. Embora o espaço no orçamento seja 
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limitado, a experiencia da PEC dos precatórios no final do ano passado foi traumática. A princípio nos parece ser baixo o 

risco de reajustes generalizados, mas é bom monitorar de perto a evolução dos acontecimentos. 

No que concerne as eleições, segundo as pesquisas recentes, o cenário mais provável é um 2º turno entre o Bolsonaro 

e o Lula, onde este apresenta uma grande vantagem nas intenções de voto. Portanto, o interesse maior hoje está em 

saber qual Lula governará o país numa eventual vitória, o pragmático do 1º mandato ou o entusiasta da nova matriz 

econômica do governo Dilma. Acreditamos que ele deve manter uma posição dúbia em relação à política econômica por 

um bom tempo ao longo da campanha, pois, mesmo que pense em implementar políticas responsáveis, não tem 

incentivos a subtrair prêmio de risco dos ativos brasileiros e favorecer o incumbente. 

Quanto à política monetária, o BC deverá subir a Selic em 150 p.p. em fevereiro e provavelmente mais 125/150 p.p. nas 

duas reuniões seguintes, dependendo como a inflação e o câmbio estejam se portando. 

Diante deste cenário, continuamos acreditando que o real parece ser o ativo com o melhor retorno esperado nos 

próximos meses. Entretanto, estamos com alocação de risco moderada dado o nível de incertezas acima do usual, tanto 

em esfera global quanto local. 

     

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Rio Gestão de Recursos. 
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