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Mês

Ano

12 meses

60 meses

-2,82%

3,67%

21,64%

143,05%

0,98%

9,63%

11,89%

86,63%

1,66%

9,32%

10,99%

60,22%

0,52%

2,04%

6,34%

65,74%

1,25%

1,82%

13,33%

76,44%

Desempenho
Rio Verde Small Caps FIA
Ibovespa
Índice Small Caps (SMLL)
CDI
Dólar

A situação política no Brasil foi mais uma vez predominante na
determinação dos rumos do mercado financeiro no mês de abril. A
falta de coordenação e de experiência prevaleceu, ainda que os
atores mais importantes (o Presidente Bolsonaro, o Presidente da
Câmara Rodrigo Maia e o Presidente do Senado Davi Alcolumbre)
tenham aparentemente se alinhado no final de março.

Nossa carteira de ações sofreu mais uma vez e apresentou uma queda de
2,82% ao final de abril. Esse foi o terceiro mês consecutivo de queda e de
desempenho aquém do Ibovespa, que fechou o mês em região positiva, com
alta de 0,98%.
Nossas posições no setor de infraestrutura e logística determinaram o
desempenho sofrível, respondendo por 74% da queda do fundo. As quedas de
13,50% e 6,90% respectivamente de Ecorodovias ON (ECOR3) e Cosan Logística
ON (RLOG3) foram os destaques negativos.

Abril foi o mês da votação da reforma da previdência na CCJ. Uma
votação que, se bem conduzida, deveria transcorrer com facilidade e
favorável ao governo. Entretanto, foi tumultuada, com discussões
duras dos deputados de oposição com o ministro Paulo Guedes. A
vitória do governo na votação, somente foi viabilizada com
negociações com o Centrão, conduzidas por Rodrigo Maia.

Aparentemente, a forma de conduzir esse governo não vai se alterar. Debates
ideológicos sem sentido, falta de liderança, demonstrações constantes de falta
de preparo e de inteligência devem permanecer, afinal de contas “ninguém
muda”, especialmente ocupando o cargo de presidência da república. Acho que
teremos que nos acostumar com isso.

Em meados do mês o Presidente Bolsonaro adicionou ainda mais
incertezas ao cenário ao vetar o reajuste do preço do diesel por
parte da Petrobrás. O aumento de preços ocorreu dias depois, após
negociações e debates pela imprensa. Mesmo assim, a percepção de
que a Petrobrás é livre para determinar sua política de preços e que
o governo é liberal na economia sofreu mais um arranhão.

Mas não é o fim do mundo. A equipe econômica é capaz, sabe o que quer e aos
poucos vai estabelecendo canais de comunicação diretos com o Congresso,
atropelando as lideranças do governo, que deveriam fazer tal papel. Essa
negociação direta deve viabilizar a aprovação das reformas tão necessárias
para o país, ainda que menos abrangente do que deveriam ser.
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