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Comentário da Gestão
Latina. Hoje, vê crescimento de 0,1% para 2019 e de 1,3% para
2020.

Caro investidor(a),
Esta vai ser uma carta um pouco diferente, na qual abordaremos
resumidamente o cenário de 2019 e o que há de expectativas para
2020.
MUNDO
O ano de 2019 foi um período de preocupação com os riscos de uma
desaceleração mais acentuada da economia global, desencadeando,
assim, um movimento de afrouxamento monetário em diversos
países. Assim, as taxas de juros foram sendo reduzidas e em paralelo
foram implementados incentivos financeiros para estimular as
maiores economias do mundo (EUA, China e União Europeia). Sob
efeito destes estímulos, esperamos que o crescimento global em
2020 possa ser retomado de maneira mais consistente.
Como pano de fundo, a disputa comercial entre EUA e China
contribuiu um cenário de incerteza, e que agora parece caminhar
para algum tipo de solução, mesmo que parcial, reduzindo também
seus efeitos negativos sobre o crescimento global em 2020.

EUA
Enquanto em 2019 o PIB deverá crescer 2,3%, esperamos que em
2020 e 2021 o crescimento americano seja de 2,0%. Ainda que em
menor patamar, o crescimento americano vem sendo sustentado
pelo ambiente da inflação sob controle, mesmo com as taxas de
desemprego batendo mínimas e a economia operando em seu pleno
emprego.
CHINA
A atividade econômica chinesa voltou a decepcionar em 2019, com o
crescimento ficando próximo ao limite inferior da meta estabelecida
pelo governo para o ano (6,0% a 6,5%). As perspectivas para o PIB
de 2020 e 2021 não são promissoras, dado a disputa comercial com
os americanos. Apesar disso, avaliamos que este cenário para a
atividade econômica chinesa não é de tudo ruim, uma vez que o
governo ainda possui muitas ferramentas para estimular o
crescimento e vem se utilizando delas para manter o nível de
atividade dentro dos parâmetros exigidos.
EUROPA
Na região do Euro, o crescimento também deve mostrar acomodação
após uma forte desaceleração em 2019. O crescimento deve ficar
próximo de 1%. Com um crescimento menor aliado a uma inflação
baixa, há um viés estimulativo para manutenção das diretrizes
monetárias tomadas pelo Banco Central Europeu (BCE).
AMÉRICA LATINA
Uma onda de protestos alcançou diversos países na região.
Manifestações no Chile, Colômbia e Equador, assim como crises
políticas na Bolívia e no Peru, elevaram o nível de incerteza da região
em um patamar já historicamente alto.
Peru e Bolívia também terão eleições neste ano. Na Bolívia, uma
nova eleição presidencial deve ocorrer em março, após renúncia do
presidente Evo Morales, em novembro de 2019. O Chile, por sua vez,
terá um referendo sobre a reforma constitucional.

Em resumo, os principais condicionantes de política monetária global
em 2020 devem ser (i) um crescimento global apresentando
moderação, (ii) uma dinâmica de preços ainda comportada,
gravitando próxima à meta (no caso dos EUA) ou ainda
permanecendo abaixo dela (Zona do Euro). As perspectivas
econômicas globais, tal como apresentadas aqui, mostram-se
melhores do que o ocorrido em 2019.
BRASIL
Internamente, o governo avançou na agenda de reformas. Essa
agenda, combinada ao ritmo muito modesto de recuperação da
atividade econômica e a ausência de pressões inflacionárias, com o
IPCA (índice oficial de inflação) abaixo da meta perseguida pelo
Banco Central, abriu espaço para uma queda de juros sem
precedentes. Tal conjuntura contribuiu para que a recuperação da
economia brasileira ganhasse mais tração já a partir do segundo
semestre de 2019, movimento que deve se consolidar ao longo de
2020.

Até agora, com os dados divulgados, a inflação seguirá abaixo da
meta em 2020 e enxergamos espaço para reduções adicionais da
SELIC no início de 2020 que, após esse ajuste, deve permanecer
estável a 4,00% durante todo 2020, se não houver choques aos
preços atuais. Em 2019, apesar do ritmo morno de recuperação
observado no primeiro semestre, o PIB voltou a reagir no segundo
semestre e cresceu 0,6% no 3T19 e deve avançar 0,7% no 4T19.
Nesse contexto, nossa expectativa é de que o ritmo de crescimento
siga ganhando consistência ao longo de 2020, com o PIB encerrando
o ano com expansão de 2,3%. Será o melhor resultado em sete
anos. Essa projeção reflete nossa avaliação de que as taxas de juros
mais estimulativas, somada ao contexto de avanço da agenda de
reformas permitirá uma aceleração dos investimentos, que
estimularão também uma melhora gradual no mercado de trabalho,
comportamento que deve se traduzir em impulso para as decisões de
consumo das famílias.
Outro vetor que deve beneficiar esse comportamento mais benigno é
o mercado de crédito, que deve intensificar sua recuperação. Temos
observado, desde 2018, que o ritmo de crescimento vem exibindo
aceleração gradual.

Adicionalmente, ressaltamos a crescente utilização de fontes
alternativas de financiamento, com destaque especial para o
crescente volume de substituição do crédito direcionado para pessoas
jurídicas por captações via mercado de capitais com destaque para
as captações via debêntures, que têm se expandido em ritmo bem
acelerado. Os investimentos, por sua vez, devem exibir aceleração
ainda mais acentuada em 2020. No período recente já começamos a
enxergar uma reação dos investimentos em construção civil, ainda
que muito concentrados nos empreendimentos na região
metropolitana de São Paulo.
Contudo, acreditamos que em meio às taxas de juros mais baixas e
contando com a continuidade do programa de concessões e
privatizações do governo também haverá uma retomada, no
médio/longo prazo, cada vez mais consistente dos investimentos em
infraestrutura, com majoritária participação do setor privado.

Em 2019 a região cresceu bem menos do que se esperava. No início
de 2019, a Cepal estimava uma expansão de 1,7% para a América
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Em outras palavras, nossa expectativa é de que a aceleração do PIB
em 2020 seja baseada em uma aceleração da demanda doméstica
privada, com o governo fiscalmente responsável, e pouca capacidade
de investir, abrindo espaço para novas fontes de financiamento e
investimentos que não sejam se recursos públicos, dado suas
limitações de orçamento.
Na esfera fiscal, apesar de o governo ainda registrar déficit primário,
notamos grande esforço para reequilibrar as contas públicas. No
curto prazo, o corte de despesas discricionárias garantiu a queda
observada nas despesas totais, enquanto a aprovação da reforma da
previdência foi um passo muito importante para o ajuste estrutural,
com economia estimada nos próximos dez anos ao redor de R$ 855
bilhões para a União.

Feliz
2020!!!

Pela primeira vez em muitos anos o Brasil está produzindo números
melhores nas finanças públicas. Nos últimos anos, o Brasil
apresentou déficits primários sucessivos que elevaram a dívida
pública brasileira de 51,5% para 76,5% de 2013 a 2018. O aumento
da incerteza em relação ao comportamento da inflação, do déficit
primário e da dívida pública nos levou a perder o grau de
investimento em 2015. A SELIC foi a 14,25% e as projeções da
dívida eram que, em poucos anos, ela ultrapassaria 100% do PIB.
Por fim, em 2019, ao invés de um déficit primário do setor público de
R$ 132 bilhões (1,8% do PIB), como inicialmente estimado, devemos
terminar o ano com um déficit primário entre R$ 60 e R$ 80 bilhões,
ou seja, algo próximo de 1% do PIB e o total da dívida perto de 77%
do PIB. A taxa SELIC em 4,5%, também impacta fortemente a
redução do custo da dívida pública.
Assim, o tamanho do ajuste fiscal necessário para reduzir a dívida
diminuiu, mas a continuidade da agenda de reformas é fator crucial
para garantir um crescimento da economia e a sustentabilidade das
contas públicas e evitar retrocessos.

“Ajudar o maior número de pessoas a conquistar
seus sonhos e objetivos através da educação e
mudança de mentalidade, fazendo o melhor que
pudermos.”
Lotus Investimentos (2019)

REFORMAS
Tanto o ano de 2019 quanto o ano de 2020 serão marcados pela
agenda de reformas. O presidente da câmara, Rodrigo Maia, tem se
mostrado hábil articulador e comandado a iniciativa das pautas. Ele
tem mostrado ímpeto de continuar tocando a agenda com
protagonismo, dado o fraco apoio do Executivo no Legislativo.
Ele parece ter percebido seu poder de negociação com os poderes e
tem executado o que alguns chamam de “parlamentarismo branco”
no Brasil, já que possui possibilidade de mobilização das bases
congressistas, que o Governo Bolsonaro não tem conseguido ou
tentado mobilizar.Na lista de reformas aprovadas podemos citar
algumas: Reforma da previdência, MP das fraudes no INSS, Reforma
da previdência dos militares, MP da Liberdade Econômica, Novo
marco de telecomunicações.
Outros projetos ainda estão em tramitação ou devem ser
apresentados: PEC paralela, PEC da regra de ouro, PEC emergencial,
PEC dos fundos públicos, PEC do pacto federativo, Reforma
administrativa, Reforma tributária, Marco do saneamento básico,
Marco do setor de gás, Marco do mercado de câmbio, Privatização da
Eletrobras, Autonomia do Banco Central
O avanço da agenda de ajuste fiscal é primordial para a garantia de
um juros neutro mais baixo, e a agenda microeconômica
fundamental para gerar ganhos de produtividade.
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Desempenho do Clube

Em dezembro a Carteira Lotus se valorizou em +9,52% contra uma valorização de +6,85% do IBOV. Dezembro foi muito positivo e
confirmou as perspectivas positivas para 2020. As previsões de crescimento do PIB para 2019 foram revisadas e poderemos ter boas surpresas
a partir da divulgação dos dados tanto do setor público quanto do setor privado. Nesse contexto ainda enxergamos espaço para a retomada da
economia doméstica e nossas alocações na carteira contemplam preponderantemente empresas voltadas ao cenário doméstico.

Resultado Acumulado no Mês - Dezembro
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9,52%
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No acumulado de 2019, a Carteira Lotus apresentou uma valorização de +55,57% contra uma valorização do IBOV de +31,58%. O
gráfico com o resultado do desempenho anual é mostrado adiante. Nossa visão busca realizar investimentos em empresas com objetivo de
longo prazo. As posições que mantemos em carteira possuem relação com o mercado doméstico e nós vislumbramos a recuperação da
economia brasileira para os próximos anos. Acreditamos que nossa bolsa está ainda no início de um movimento muito maior.

Resultado Acumulado no Ano – 2019
IBOV

Carteira

55,57%
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Composição do Resultado
Em dezembro a carteira aumentou sua posição no setor de comércio varejista em virtude do quarto trimestre ser o mais forte do ano para este
setor, potencializado ainda, pelo recente fenômeno da Black Friday. O setor de construção civil começa a colher os frutos dos juros baixos e a
retomada do setor começa a ser mais intensificada com a nova dinâmica da economia nacional para financiamento imobiliário. Por outro lado
reduzimos nossa participação no setor financeiro pelo mesmo motivo da construção civil (a baixa dos juros), encerramos nossa posição de
telecomunicações e participação e abrimos uma nova posição no setor de mineração por acreditarmos que o valor da commodity (minério de
ferro) possui espaço para valorização dada a demanda do mercado internacional por esta commodity.

Composição por Setor – Novembro 2019
Participação
1,04%
Telecomunicação
1,09%

Financeiro
13,77%

Comércio
Acessórios
2,73%
Energia
2,96%

Composição por Setor – Dezembro 2019

Comércio
Têxtil
13,05%

Comércio
Varejista
15,13%

Energia
2,65%

TI
11,80%

Bebidas
3,30%
TI
12,27%

Bebidas
3,89%

Cosméticos
11,33%

Mineração
5,04%

iShare
4,05%

Logística &
Transporte
6,59%

Caixa
4,70%

Cosmético
10,39%

Logística
5,60%
Contrução
Civil
7,68%

Aluguel de
Veículos
8,34%

Patrimônio – Grupo Invest

iShares
9,75%

Financeiro
7,68%

Imagem e
Diagnóstico
8,44%

Imagem &
Diagnóstico
8,66%

Retorno Absoluto – Grupo Invest

Construção
Civil
9,64%

Aluguel de
Veículos
9,66%

Nº de Cotistas – Grupo Invest

ANO* 12 M* 24 M* 36 M*

R$ 2.482.899,18*

55,57% 55,57% 71,71% 81,06%

50
Cotistas

Retorno Absoluto – Clube Lotus

Nº de Cotistas – Clube Lotus

* Referência 31/12/2019

Patrimônio – Clube Lotus

ANO** 12 M* 24 M* 36 M*

R$ 3.173.315,59*

43,44%

-

-

-

50
Cotistas

**Referência 31/12/2019 e início em 06/07/2019
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Ranking
A Carteira da Lotus Investimentos ficou na 7ª posição no ranking dos fundos de ações distribuídos pela plataforma da XP Investimentos na
comparação anual dos retornos. Ficamos muito felizes com o resultado obtido pois não é uma tarefa fácil estar entre as 10 maiores casas de
gestão distribuídas pela XP. Gostaríamos de agradecer pela confiança em nosso trabalho e que em 2020 continuaremos a trabalhar com muito
afinco para nos mantermos entre o primeiros do ranking.

Comparação Carteira Lotus vs Fundos Plataforma XP
Posição Fundo

Data

Cota

Dia
0,01%

14,46% 63,00%

Mês

Ano

12 meses Indexador
63,00%

IPCA

-0,01% 11,27% 59,88%

59,88%

Bovespa Fechamento

0,02%

1

HIX Capital FIA 10

31/12/2019

20,4005

2

Equitas Selection FIC FIA

31/12/2019

7,7210

3

Kiron FIC FIA

31/12/2019

2,5029

12,29% 59,51%

59,51%

Bovespa Fechamento

4

BNP Paribas Small Caps FIA

31/12/2019

409,9734

-0,01% 13,14% 58,00%

58,00%

ISMLL

5

Indie FIC FIA

31/12/2019

3,9263

-0,01% 13,46% 57,29%

57,29%

IBrX

6

Brasil Capital 30 FIC FIA 8

31/12/2019

3,4873

0,00%

9,54%

56,07%

56,07%

Bovespa Fechamento

7

Carteira Lotus

31/12/2019

1,8100

-0,01%

9,51%

55,57%

55,57%

Bovespa Fechamento

8

Mauá Capital Ações FIC FIA

30/12/2019

2,0767

-0,72% 12,57% 53,81%

53,80%

Bovespa Fechamento

9

XP Dividendos FIA 1

31/12/2019

3,5463

-0,01%

53,14%

53,14%

Não há

10

Athena Total Return II FIC FIA

31/12/2019

2,7258

-0,01% 10,02% 52,97%

7,29%

52,97%

Não há

11

XP Dividendos 30 FIC FIA 2

31/12/2019

2,0008

-0,01%

7,32%

52,16%

52,16%

Bovespa Fechamento

8,82%

51,78%

51,78%

IPCA+YieldIMAB5+

12

Tork FIC FIA 1

31/12/2019

1,6371

-0,05%

13

Trend Ibovespa Alavancado FIA

31/12/2019

1,5096

0,00%

13,51% 50,97%

50,97%

Bovespa Fechamento

14

Constellation Institucional FIC FIA 9

31/12/2019

2,9661

0,04%

7,10%

50,90%

50,90%

Bovespa Fechamento

15

XP Investor FIA 1

31/12/2019

12,4221

-0,01% 10,03% 50,85%

50,85%

Bovespa Fechamento

16

Opportunity Selection FIC FIA

31/12/2019

2,6494

0,02%

50,37%

50,37%

Bovespa Fechamento

17

AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA 1

31/12/2019

7,1247

-0,01% 10,83% 49,67%

49,67%

ISMLL

18

Vinci Mosaico FIA

31/12/2019

7,3746

-0,01% 12,34% 49,55%

49,55%

Bovespa Fechamento

19

XP Investor 30 FIC FIA 2

31/12/2019

2,0817

-0,01%

9,96%

49,33%

49,33%

Bovespa Fechamento

20

SulAmérica Equities FIA

31/12/2019

21,7405

0,00%

9,57%

47,82%

47,82%

Bovespa Fechamento

21

Vista FIA

31/12/2019

3,6573

0,00%

7,44%

46,17%

46,17%

IBrX

22

Sharp Equity Value Institucional FIA

31/12/2019

3,3343

-0,01%

8,18%

45,20%

45,20%

Não há

9,08%

44,89%

44,89%

Não há

8,31%

23

Pacifico Ações FIC FIA

31/12/2019

3,4290

-0,01%

24

Vinci Gas Seleção Dividendos FIA

31/12/2019

358,1008

-0,01%

9,36%

44,75%

44,75%

Não há

25

Truxt I Valor Institucional FIC FIA

31/12/2019

1,9785

-0,01%

9,94%

44,73%

44,73%

Não há

26

Moat Capital FIC FIA 1

31/12/2019

3,8819

-0,01%

8,82%

43,85%

43,85%

Bovespa Fechamento

27

Novus Ações Institucional FIC FIA

31/12/2019

3,1742

-0,01% 15,51% 43,73%

43,73%

Bovespa Fechamento

28

Canvas Dakar Long Bias FIC FIM

31/12/2019

1,7133

0,01%

6,10%

43,31%

43,31%

IPCA+YieldIMAB

29

Safari FIC FIM II 2

31/12/2019

2,7250

0,01%

10,41% 43,12%

43,12%

CDI

30

Icatu Vanguarda Dividendos FIA 1

31/12/2019

5,9751

-0,01%

7,51%

42,62%

42,62%

Não há

Principais Indicadores Financeiros
Ibovespa

31/12/2019

115.645,40

0,00%

6,85%

31,58%

27,07%

IMA-B 5

31/12/2019

6.455,29

0,06%

1,24%

13,15%

12,82%

IMA Geral

31/12/2019

5.937,98

0,03%

0,90%

12,82%

12,56%

CDI

31/12/2019

4,4

0,02%

0,38%

5,97%

5,94%

Rua Joaquim Lírio 820, LJ 09 | Praia do Canto | Vitória – ES | Tel 27 3225 – 3059 | 29055 – 460
www.investimentoslotus.com.br

@lotusinvestimentos

Lotus Investimentos

6

