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Desempenho
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Ibovespa
Índice Small Caps (SMLL)
CDI
Dólar

Mês

Ano

12 meses

60 meses

-3,52%

11,22%

32,36%

157,99%

-1,86%

8,76%

11,45%

102,96%

-1,82%

7,42%

11,64%

62,63%

0,49%

1,04%

6,25%

66,67%

2,37%

-3,52%

14,63%

60,22%

As eleições de Rodrigo Maia e David Alcolumbre para as
presidências respectivamente da Câmara dos Deputados e do
Senado, deram sinais de que o governo Bolsonaro poderia
decolar politicamente.
Não foi o que aconteceu. O Governo permaneceu politicamente
confuso e por consequência fraco. Falta uma liderança que
coordene e defenda as pautas relevantes, que assim perdem
espaço para pautas secundárias e “bate-bocas” via redes sociais.
Quem acompanhou as notícias do mês pode certamente
relacionar alguns desses episódios.
Por conta dessa decepção, o mercado “realizou” um pouco do
otimismo expressado em janeiro. O Ibovespa caiu 1,86%, o dólar
subiu 2,37% e a curva de juros se elevou, a despeito dos bons
resultados da inflação.
Nossa carteira caiu mais que o Ibovespa, atingindo -3,52%.
Nossas posições em empresas de consumo/varejo e aquelas
ligadas aos investimentos em infraestrutura, responderam por
cerca de 90% do desempenho adverso do mês.
A percepção de que a fraqueza política deve atrasar o
andamento das reformas e em decorrência disso atrasar a
retomada do crescimento da economia, impacta as perspectivas
de crescimento do consumo e investimento, pilares relevantes
da nossa estratégia para este ano.

O cenário externo voltou a apresentar relativa calmaria com os
sinais de que um acordo comercial entre Estados Unidos e China
possa estar próximo. Os dados de PIB e inflação nos EUA foram
benignos para as taxas de juros, que devem subir menos do que
se esperava anteriormente (bom para os emergentes e Brasil em
especial). Na Venezuela, a crise do governo Maduro avançou
mais uma etapa, ainda que o momento do desfecho seja
imprevisível.
Em março, após o carnaval, esperamos que o governo “entre em
campo” de fato para defender e negociar a proposta de reforma
da previdência já enviada ao Congresso em fevereiro. Uma
mudança de postura é fundamental para segurar o otimismo
que ameaça se esvair.
Uma agenda de leilões de concessões de aeroportos, portos e
ferrovias deve contribuir positivamente para dar embalo ao
governo. Os sinais de que a economia encontra-se fraca e sem
crescimento deve forçar o ministério da economia a lançar mão
de alguma medida que traga alento ao crescimento e
principalmente ao emprego enquanto se aguarda as reformas.
Nosso viés permanece otimista, porém totalmente
correlacionado com o andamento da reforma da previdência.
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