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1. MACRO

O mês de agosto foi marcado por um sentimento de cautela nos mercados globais, à medida que os principais bancos

centrais avançam com suas políticas monetárias contracionistas, com exceção da China. O reflexo disso se deu,

principalmente, na abertura das taxas de juros dos Estados Unidos e países europeus, e no fortalecimento do dólar

contra moedas das nações desenvolvidas. Como temas centrais, precisamos ter em mente os desdobramentos da

guerra na Ucrânia e os lockdowns na China, que continuam travando as cadeias produtivas e gerando atritos no

processo de desaceleração da inflação global. Separando por mercados, destacamos:

i) China: Após uma contração forte da economia do maior país emergente do mundo no segundo trimestre devido às

paradas das atividades dos principais polos urbanos como consequência da política “covid zero”, espera-se que novas

séries de estímulos sejam periodicamente anunciadas para recuperação do PIB em 2022, que deve crescer menos de

3% este ano. Importante salientar, porém, que é muito improvável que o indicador fique nos níveis que foram

observados nos últimos anos que antecederam a pandemia do Covid-19. Dessa forma, acreditamos que a atividade

econômica na China encontrou o “fundo” no primeiro semestre, e uma retomada no segundo acaba sendo provável

suportada pelos pacotes estatais e política monetária expansionista. Assim, podemos concluir que a tendência é que o

diferencial das taxas de juros entre China e EUA aumentem ainda mais nos próximos meses. Somado a isso, o

superávit comercial deve estreitar como resultado da continuação da desaceleração das exportações.

ii) Estados Unidos: Os dados de agosto sobre vendas no varejo e produção industrial apontam para um crescimento

moderado e colocam as estimativas do PIB dos EUA no 3T para cerca de 0,8%. O Índice de Preços para o Consumidor

(CPI) divulgado em agosto veio abaixo das expectativas do mercado (surpreendendo positivamente), porém voltou a

acelerar nos dados do mês subsequente, ofuscando a tendência favorável que havíamos observado anteriormente. O

mercado aposta em um provável aumento de 75pb na próxima reunião do FED, realizada na segunda metade de

setembro. A grande dúvida agora se concentra no nível da taxa terminal, ou seja, no patamar da taxa de juros

americana antes do primeiro corte, precificada hoje em ~4.40% para março de 2023.  Desde que o FOMC, o comitê de

política monetária do FED, começou a escalada das taxas de juros no início do ano, argumentamos a possibilidade da

economia dos EUA de alcançar o chamado “pouso suave”, mesmo com alguma volatilidade. 
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Para isso, teríamos que ter uma combinação de um crescimento sustentado e abaixo do potencial, um reequilíbrio do

mercado de trabalho através de maior disponibilidade de mão de obra produtiva (juntamente com um aumento moderado

do desemprego), e uma grande desaceleração da inflação. Embora ainda seja cedo para concluir, a probabilidade de uma

recessão em 2023, ainda que suave, aumentou e vem trazendo volatilidade aos mercados.

iii) Brasil: Apesar dos dados de inflação atual ainda estarem em patamares elevados, o mercado se mostra confiante de

que é possível um crescimento na ordem de 3% neste ano. Porém, o assunto principal que definirá os cenários dos

próximos anos é a eleição. Nossa cabeça é uma posição de cautela por conta do mercado até que uma nova âncora fiscal

seja vislumbrada. Há uma série de propostas apresentadas, entre elas, destacamos uma regra de relação dívida/PIB que

teoricamente exerce restrições aos gastos do Estado, sem comprometer a sustentabilidade da dívida pública brasileira.

Até agora, nenhum dos candidatos mais bem colocados em pesquisas eleitorais endossou uma proposta clara nesse

tema, abrindo precedente para gastos “deliberados” e enfraquecimento da estrutural fiscal brasileira. Por conta disso,

observamos uma estrutura de juros no país ainda estressada e nossa visão é de que os ativos no Brasil seguem

excessivamente subvalorizados e com uma atrativa relação de risco-retorno.

2. VISÃO DE RENDA VARIÁVEL DA LOGOS

O mês de agosto teve contribuição positiva para os fundos da Logos, justificado em grande parte pelas ações das

empresas locais. Como referência, o Índice Bovespa fechou o mês alcançando patamar pouco inferior aos 110 mil pontos,

e com rentabilidade acima dos principais índices das bolsas dos Estados Unidos e Europa, que sofreram desvalorizações.

Dessa forma, o fundo LOGOS LONG BIASED (LB) performou 14,05% e o LOGOS TOTAL RETURN (TR) também

manteve a trajetória de recuperação no mês de agosto e performou de forma bastante satisfatória, alcançando a

valorização de 14,97%. Como principais destaques: i) Americanas teve uma excelente performance com o anúncio da

entrada do novo presidente, Sergio Rial, contribuindo 310bps para o desempenho do fundo; ii) Locaweb, assim como

mencionado nos meses anteriores, estava, na nossa opinião, com uma boa assimetria e contribuiu com ~229bps; iii)

Grupo Soma teve contribuição de ~186bps e foi marcada tanto por um nível forte de vendas quanto de margens no 2T.

Além disso, a operação da Hering tem sido um ponto de atenção para o mercado, mas nos parece muito bem endereçado; 
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3. PERFORMANCE DOS FUNDOS DE AGOSTO/22

iv) CBA: seguimos posicionados e confiantes na tese de alumínio. A seca na China, associada a questão energética na

Europa tem tornado a produção proibitiva para diversos smelters, e temos visto consecutivos fechamentos de capacidade.

Além disso, os níveis de estoque globais seguem muito baixos, o que deve impactar positivamente os preços no futuro.

Nesse caso, a contribuição foi de 146bps. Novamente, queremos relembrar que o fundo Logos TR possui a mesma

carteira de ações do fundo Logos LB, mas pode utilizar de outros mercados, como juros, moedas e commodities, tanto de

forma direcional, quanto hedge das posições de ações e, por isso, é considerado um fundo mais arrojado. Dessa forma,

os mesmos setores que impactam o desempenho do fundo LB também afetaram nosso TR, e o desempenho um pouco

melhor do TR em agosto pode ser explicado em grande parte pela sua maior exposição em ações.

Veja abaixo as contribuições positivas e negativas para o desempenho de nossos fundos. 
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AVISO LEGAL

 A LOGOS CAPITAL não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações

contidas neste documento são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de

investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste documento constitui uma solicitação,

oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários ou

instrumentos financeiros. As estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus

cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos

adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito

não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. O fundo pode estar exposto a

significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade divulgada não é líquida de

impostos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não constitui o prospecto previsto no código

de autorregulação da Anbima para a indústria de fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e

regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O fundo não conta com a garantia do administrador, do

gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Este fundo está autorizado a realizar

aplicações em ativos financeiros no exterior. Informações sobre investimentos e ativos financeiros podem ser encontradas em

www.comoinvestir.com.br.

Informações finais:

Rua Joaquim Floriano - 960 - cj 62 | São Paulo - SP - CEP: 04534004

www.logoscapital.com.br

Logos Capital

@logosgestora

+55 (11) 4130-5510

 Logos Capital

@capital_logos

contato@logoscapital.com.br

https://comoinvestir.anbima.com.br/
https://www.logoscapital.com.br/
https://www.facebook.com/LOGOS-Capital-1098391470367236
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141305510
https://www.instagram.com/logosgestora/
https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
https://twitter.com/capital_logos
https://www.facebook.com/LOGOS-Capital-1098391470367236
https://www.instagram.com/logosgestora/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141305510
https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
https://twitter.com/capital_logos
mailto:contato@indiecapital.com.br

