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Comentário da Gestão
Caro investidor(a),
O mês de fevereiro foi um mês atípico, com bastante volatilidade por
todos os mercados do mundo em decorrência do coronavirus.
Como já adiantamos em comunicação anterior, acreditamos que
estamos vendo impactos econômicos, mas acreditamos serem
passageiros. Por isso, começamos a carta citando o maior investidor
de todos os tempos, Warren Buffett, em sua carta aos investidores
de 2004: “Tenha medo quando os outros estão gananciosos e
ganância quando os outros estão temerosos.”.
CHINA
Apesar de parecer controlado dentro da China, onde há mais casos
de curas do que de novas infecções, outros países apresentam
muitos casos da doença, como Itália, Irã e Coreia do Sul. As
respostas do governo Chinês, após assumirem a disseminação do
vírus, acreditamos ter sido muito rápida e eficiente, apesar dos
impactos econômicos. Foi uma sinalização positiva da “burocracia
chinesa” e de seu modelo de política econômica que pretender
expandir para outros países. Essa foi a imagem que quiseram passar
ao mundo e que , aparentemente , conseguiram.
As suspensões chineses já estão terminando e as atividades das
empresas e pessoas voltando ao normal com menos restrições. A
paralização foi tão impactante que os indicadores industriais
desaceleraram para patamares similares à crise de 2008. O PIB pode
ter a primeira variação trimestral negativa em décadas e as
estimativas de crescimento devem cair de 6% para 5,5% este ano.
EUA
O ano começou com o crescimento do PIB dos EUA mantendo-se
perto dos 2% com baixo desemprego e inflação controlada. Em
fevereiro o Banco Central americano (FED) chegou a sinalizar
manutenção da condução da política econômica (em um primeiro
momento, mantendo os juros numa banda próxima aos 1,75% a.a.).
Contudo, 15 dias depois do pronunciamento, achou adequado, dado
riscos do coronavírus à atividade econômica, cortar o juros em 0,5
p.p., como medida preventiva.
Tal movimento foi seguido por vários outros bancos centrais do
mundo que também decidiram seguir o movimento americano,
buscando minimizar impactos do vírus e aumentar confiança dos
seus mercados.
Com o déficit fiscal americano chegando perto dos U$1.3 Tri , não
devemos ver maiores estímulos ficais da terra do tio Sam. Devemos
assim , ainda pra tentar estimular as economias,
ter uma
flexibilização fiscal mais forte no resto do mundo do que nos EUA por
conta disso, como no caso da Europa.

no caso da Itália, França e Alemanha. Esta última sim , tendo espaço
para maiores estímulos e com maiores impactos na economia da
região.
BRASIL
Com o início do ano legislativo, começamos a ver as movimentações
para as reformas propostas e orçamentos em ano eleitoral. A
comunicação entre executivo e os outros poderes segue crítica, com
farpas entre os demais poderes e o executivo, chegando até a se
falar impeachment, fato que acabou sendo descartado.
Apesar deste ruído, as sinalizações para aprovação das reformas
segue muito positiva, com a PEC Emergencial devendo ser aprovada
em breve. A Reforma Tributária teve também apoio de alguns
governadores e parece que deve ser encaminhada este ano. Outras
reformas, como saneamento e administrativa, seguem com esforço
do executivo para aprovação.
Vivemos um momento ímpar no Brasil, com inflação sob controle, a
taxa SELIC na mínima histórica, chegando a 4,25% a.a. , com a
última redução em fevereiro e possíveis novas reduções à frente. O
PIB de 2019 acabou encerrando o ano em 1,1%, um pouco abaixo
do desejado, mas com sinalizações positivas da criação de empregos
formais e volta do consumo, que vem liderando o PIB, impulsionado
pelos saques do FGTS e maior oferta de crédito. Sem os fatores mais
importantes que deveriam dar impulso ao crescimento investimentos e exportações -, o consumo doméstico passou a liderar
a retomada da atividade, ainda frágil, lenta e movida, novamente,
pelo endividamento das famílias.
Entendemos a mudança estrutural desejada pelo novo governo, que
busca mudar a matriz de financiamento do país, para uma forma de
financiar o crescimento pautada pela iniciativa privada e não mais
com crédito direcionado e capitaneado pelos bancos estatais. A
experiência internacional nos faz parecer ser um direcionamento
correto e mais saudável ao longo dos anos, mas isso toma tempo
para ajuste dos agentes e reflete no crescimento do país no curto
prazo.
Continuamos vendo os resultados das empresas de capital aberto
como bem positivos, e somados aos dados do governo, acreditamos
que estamos ainda no início de um ciclo econômico mais longo.
Cremos que os efeitos das oscilações atuais são passageiras, não
mudam o que temos de perspectivas para empresas e ao país em
horizontes mais longos, corroborando com nossa tese de valorização
das empresas no horizonte de investimentos de longo prazo.
Muito Obrigado pela confiança!

EUROPA
Assim como nos EUA, os primeiros dados econômicos do ano foram
positivos, sugerindo até uma leve aceleração em relação à 2019.
Contudo, com a desaceleração chinesa, deve ter um impacto, que
deve reduzir entre 0,10% e 0,20% seu crescimento, o que se
tratando do tamanho de suas economias é bem relevante.
Com a política monetária em que a taxa de juros está na casa de
0,00% a.a., já vemos pressões em muitos países para políticas de
incentivos via aumento de gastos e/ou redução de impostos (entre os

“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)
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Desempenho do Clube

Em fevereiro a Carteira Lotus se desvalorizou em -7,12% contra uma desvalorização de -8,43% do IBOV. Com o advento do coronavírus,
o mercado aumentou o nível de stress por conta dos desdobramentos econômicos relacionados às medidas tomadas para tentar conter o
avanço do vírus. Em diversos setores da economia já é sentida a falta de produtos chineses. Acreditamos que este fato seja passageiro e que a
retomada do ciclo de alta para a bolsa retorne nos próximos meses.

Resultado Acumulado no Mês - Fevereiro
IBOV

Carteira

0,00%

-7,12%
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27/02/2020
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19/02/2020

18/02/2020

17/02/2020

16/02/2020

15/02/2020

14/02/2020

13/02/2020

12/02/2020

11/02/2020

10/02/2020

09/02/2020

08/02/2020

07/02/2020

06/02/2020

05/02/2020

04/02/2020

03/02/2020

-8,43%

No acumulado em 12 meses, a Carteira Lotus apresentou uma valorização de +38,96% contra uma valorização do IBOV de +6,96%. O
gráfico com o resultado do desempenho em 12 meses 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 em 12 Meses – Fevereiro 2019 a Fevereiro 2020
IBOV

Carteira

38,96%

Fevereiro

Janeiro

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

6,96%

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

@lotusinvestimentos

Lotus Investimentos

3

Composição do Resultado
Em fevereiro não houve alteração no portfólio da Lotus.

Composição por Setor – Janeiro 2020

Composição por Setor – Fevereiro 2020
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Composição do Resultado
Em janeiro abrimos um novo clube, o Lotus Value Investing, que atualmente possui 26 cotistas. Janeiro também foi marcado pela abertura do
nosso fundo de investimento, o Lotus Value Investing FIA. A rentabilidade das carteiras está diferente em virtude da data de criação tanto do
clube (17/01/2020) quanto do fundo (06/01/2020). Assim, as rentabilidades compreendem somente a partir da sua data de criação.

Patrimônio – Grupo Invest

Retorno Absoluto – Grupo Invest
ANO

12 M

24 M

Nº de Cotistas – Grupo Invest

36 M

R$ 2.523.964,16

-1,09% 38,96% 55,78% 79,25%

50
Cotistas

Patrimônio – Clube Lotus

Retorno Absoluto – Clube Lotus

Nº de Cotistas – Clube Lotus

ANO

R$ 3.517.337,88

12 M* 24 M* 36 M*

-1,66% 41,06% 41,06% 41,06%

50
Cotistas

Retorno Absoluto – Clube Lotus Value

Nº de Cotistas – Clube Lotus Value

*Referência 06/07/2019 – data de criação do clube

Patrimônio – Clube Lotus Value

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

R$ 958.802,70**

-0,93%

-

-

-

32
Cotistas

** Referência 17/01/2020 – data de criação do clube

Patrimônio – Fundo Lotus

Retorno Absoluto – Fundo Lotus

Nº de Cotistas – Fundo Lotus

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

R$ 3.292.741,24***

-7,41%

-

-

-

Não há número
máximo de cotistas

***Referência 06/01/2020 – data de criação do fundo
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