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Comentário da Gestão
Caro investidor(a),
Assim como nos demais meses do ano até agora, outubro veio recheado de acontecimentos.
Enfim conseguimos aprovar a tal da Reforma da Previdência e agora parece que o Brasil deve engrenar.
Alguns indícios já podem ser notados, o dólar saiu dos seus R$ 4,15 e veio parar em R$ 3,98 (desde meados
de agosto a divisa americana não encerrava com sua cotação abaixo dos R$ 4,00); a Taxa Selic veio para
5,0% ao ano e a Bolsa encerrou o mês no seu maior patamar da história aos 107.200 pontos.
Agora as Reformas do Pacto Federativo, Tributária, Administrativa do Serviço Público e uma PEC que visa
garantir a Regra de Ouro ganham espaço pós aprovação da Previdência.
Outubro também dá início à temporada de balanços corporativos referentes ao 3º trimestre de 2019. A
expectativa é a de que os balanços não apresentem resultados muito significativos em virtude, ainda, do
baixo ritmo da atividade doméstica.
Ritmo este que deve ganhar tração com início do 4º trimestre (tradicionalmente o mais forte do ano) aliado
com aprovação da Reforma da Previdência e redução da taxa básica de juros de 5,5% ao ano para 5,0%.
Dado o cenário de inflação, acreditamos em mais um corte da taxa de juros de 0,5% p.p. na próxima reunião
do COPOM em 2019 (marcada para os dias 10 e 11 de dezembro) o que traria a SELIC para 4,5% ao ano.
Externamente, nossos hermanos argentinos elegeram no final de outubro os seus representantes para os
próximos 4 anos, e por lá nada de novidade no resultado das urnas, a chapa liderada pelo “peronista” Alberto
Fernandéz que possui como sua vice a ex-presidente Cristina Kichner saiu vencedora. E algumas medidas
começam a ganhar destaque, como congelamento de preços e indexações dos salários.
Na Europa o acordo do Brexit ganhou novos contornos com a decisão por um novo adiamento da saída do
Reino Unido da União Europeia (previsto agora para julho de 2020).

Do lado de cá do Atlântico a guerra comercial iniciada desde o início do ano pelo presidente americano
Donald Trump com a China, parece ter entrado no modo easy no bate e assopra de Trump. Com isso novas
sanções propostas por ele só deverão entrar em vigor após o natal.
Diante deste cenário reiteramos que o momento para exposição em bolsa continua favorável em virtude da
melhora da situação econômica do Brasil e isso ao que nos parece não se refletiu objetivamente nos
resultados das companhias listadas nem no setor público.
Com a aprovação da Reforma da Previdência o cenário macroeconômico começa a se projetar de maneira
mais favorável e os seus desdobramentos tendem a beneficiar todos os setores da economia doméstica.

Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho!
“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)

Equipe de Gestão Lotus Investimentos
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Desempenho do Clube
Outubro começou com a expectativa da reformada da Previdência, o que de fato só ocorreu a partir da
segunda quinzena, a nossa carteira performou igual ao índice Bovespa até dia o 10 quando o Ibov se
descolou e passou a performar melhor que nossa carteira. Isso já era esperado pois nossa carteira é
composta por ativos que em sua maior parte não integram o índice Bovespa e normalmente em eventos de
magnitude macroeconômica (como a Reforma da Previdência) os ativos que o integram costumam se
antecipar frente aos demais ativos listados. Reiteramos que nossa carteira visa o longo prazo em empresas
que geram valor e que em alguns períodos podem não performar melhor ou igual ao índice. Assim, em
outubro a Carteira Lotus se valorizou em +0,10% contra uma valorização de +2,36% do IBOV.
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No acumulado de 2019, a Carteira Lotus apresenta uma valorização de +40,68% contra uma
valorização do IBOV de +22,0%. O gráfico com o resultado do desempenho anual é mostrado
adiante. Como explicado anteriormente nossa visão busca o longo prazo e isto pode ser verificado na
performance acumulada até outubro.

Resultado Acumulado no Ano – 2019
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Composição do Resultado
Em outubro a carteira aumentou sua posição no setor de cosméticos, comércio de acessórios e aluguel
de veículos. Por outro lado ishares e participações foram reduzidas para compor um portfólio que
possua maior espaço para capturar o novo cenário que se desenha à frente.
Composição por Setor – Setembro 2019

Composição por Setor – Outubro 2019
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Retorno Absoluto – Grupo Invest

Nº de Cotistas – Grupo Invest

ANO* 12 M* 24 M* 36 M*

R$ 2.185.856,87*

40,68% 45,03% 50,51% 79,08%

50
Cotistas

Retorno Absoluto – Clube Lotus

Nº de Cotistas – Clube Lotus

* Referência 31/10/2019

Patrimônio – Clube Lotus

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

R$ 2.554.452,96*

30,30%

-

-

-

50
Cotistas

**Referência 31/10/2019 e início em 06/07/2019
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