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Resultado 

Em julho o Gauss Income ("Fundo") registrou ganho de 0,78% (75,34% do CDI), 
consolidando 6,57% no ano (101,17% do CDI). O mês de julho foi marcado pela 
incerteza com relação ao crescimento da China, após a divulgação do PIB do 2Q 
abaixo da expectativa de mercado. Como consequência, o preço do minério de ferro 
marcou quatro fechamentos abaixo de US$100/ton. Entretanto, nas semanas 
subsequentes o governo chinês anunciou diversas medidas para estimular o setor de 
construção civil, o que levou as margens de aço longo a níveis saudáveis novamente. 
Por sua vez, a demanda por minério de ferro puxou a commodity de volta a níveis 
próximos de US$120/ton. A despeito de tal melhora nos preços, a debenture da Vale 
(CVRDA6) ainda não voltou para os níveis de preço anteriores.  O destaque negativo 
do mês de julho foi a debenture participativa da Vale (CVRDA6). No lado positivo, 
enfatizamos a performance da LFSC do BTG Pactual e da operação de rolagem da 
debenture da Natura, que além de melhorar o carrego da carteira, gerou um prêmio 
adicional este mês.  

Seguimos sem grandes alterações no posicionamento de junho, limitando nossa 
exposição a empresas de commodities e favorecendo teses com fluxos de caixa 
resilientes e blindados contra inflação. 

 

Evolução do cenário 

O mês de julho ficou marcado pela divulgação do PIB dos EUA muito abaixo do 
esperado e pelo segundo trimestre consecutivo no campo negativo, o que 
configura uma recessão técnica. O banco central dos EUA (Fed) elevou sua taxa 
de juros para 2,5%, nível este considerado como neutro segundo estimativas da 
própria instituição. Durante entrevista coletiva, Jerome Powell passou a sinalizar 
que os próximos passos da política monetária estão agora condicionados a 
evolução dos dados. Isso, somado a alguns dados de atividade mais fracos, 
fizeram com que o mercado reduzisse a intensidade precificada dos próximos 
apertos monetários. Esse movimento levou vários dirigentes (votantes e não 
votantes) a sinalizar maior preocupação com o elevado nível da inflação, que por 
sua vez surpreendeu para baixo na leitura referente a julho, em detrimento dos 
riscos de uma desaceleração mais intensa da atividade econômica.  

Em paralelo ao Fed, o banco central da Zona do Euro (ECB) surpreendeu o 
mercado com uma alta de 50 bps - acima do esperado, após mais de dez anos de 
taxas negativas – mantendo-se aberto ao ritmo intenso de ajustes caso 
necessário. Esse movimento de aperto da liquidez promovida pelos bancos 
centrais, somado ao anúncio da redução da oferta de gás pela Rússia em 50%, 
elevam a probabilidade de uma recessão na zona do Euro nos próximos meses. 



  
 

 

 

Por fim, a visita da presidente da Câmara do congresso norte-americano a Taiwan 
abriu um novo flanco de atrito entre EUA e China, servindo de possível gatilho para 
uma mudança importante na relação entre ambos os países. Até então, a China 
reagiu com ameaças e atividades militares ao redor de Taiwan, mas nenhuma 
ação mais forte e direcionada aos EUA foi tomada por parte do país asiático. 

No Brasil, o mês foi menos agitado em decorrência do recesso parlamentar, mas 
a sinalização por todos os principais candidatos de que o auxílio de 600 reais deve 
ser permanente gerou certo desconforto ao mercado. De toda forma, esse 
benefício deve impactar positivamente o PIB de 2022, adicionando até 40bps às 
projeções de crescimento. Apesar disso, enquanto as medidas anunciadas pelo 
governo seguiram reduzindo as expectativas de inflação de 2022 e piorando as de 
2023, o IPCA e o IPCA-15 de julho trouxeram surpresas baixistas mais intensas em 
itens de energia e de combustível – além de nova redução da gasolina da 
Petrobrás – o que deve ajudar o Banco Central do Brasil a encerrar seu ciclo em 
13,75%. 

 

Informações adicionais sobre o Fundo 

 

Atribuição de resultado 

Classe de Ativos % PL % CDI 
Valor Agregado 

% CDI 
Valor Agregado 

LF 3.6% 110.25% 0.37% 1.14% 

LFS 10.9% 142.54% 4.64% 1.48% 

Debentures 49.2% 110.78%   1.15% 
%CDI 5.8% 105.49% 0.32% 1.09% 
CDI+Spread 39.1% 115.23% 5.95% 1.19% 
IPCA 4.3% 77.80% -0.96% 0.81% 

LFT 23.0% 101.42% 0.33% 1.05% 

FIDC 6.4% 115.07% 0.97% 1.19% 

DI     0.00% 0.00% 

Over 6.9% 100.00% 0.00% 1.03% 

Resultado pré custos 100.0% 111.61% 11.61% 1.15% 

Custos     -36.24% -0.38% 

Resultado   75.37% -24.63% 0.78% 

* De 30/06/2022 a 29/07/2022. ** Valor Agregado é o resultado agregado acima de 100% do CDI.   

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Composição da carteira do Fundo por classe de ativo (% do PL) 
 

 
 
Composição da carteira do Fundo por rating (% do PL)  
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Composição da carteira por setor (% do PL) 

 
 
 
A Gauss Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Gauss Capital") não comercializa nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo 
financeiro. Este material é meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, 
solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. A rentabilidade divulgada não é 
líquida de impostos. Recomendamos ao cliente que consulte profissionais especializados antes de decidir sobre investimentos em ativos 
mobiliários. A Gauss Capital não se responsabiliza por decisões do cliente acerca deste tema, nem por ato ou fato de profissionais 
especializados por ele consultados. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. 
Este material não deve ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros. O cliente deve se basear, 
exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e 
decidir.  
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