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A situação econômica mundial ainda apresenta muitas incertezas quanto a sua 
recuperação pós Covid-19. Entretanto, ao longo das últimas semanas pôde se 
observar mais claramente a consolidação do termo “TINA” (there is no 
alternative, ou na sua tradução: não há alternativa), com um cenário no qual os 
bancos centrais mantêm níveis de estímulo sem precedente histórico, e a 
atividade global começando a dar sinais de recuperação, seja por causa dos 
estímulos fiscais e monetários, seja por conta da reabertura global que começou 
no início de maio.  
 
Isso favorece não só exposição em ações como também o ouro, uma vez que 
entendemos que se a inflação reaparecer os bancos centrais serão coniventes 
ainda por muito tempo com ela. Além disso, se a atividade fraquejar poderemos 
ter ainda mais estímulo espalhados pelo mundo, principalmente nos países 
desenvolvidos. Destaque interessante é o petróleo, que sobe há quase dois 
meses conforme a demanda global se recupera e a oferta continua caindo.  
 
No Brasil já começou alguma reabertura das quarentenas, mas o processo só 
deve ganhar corpo em junho graças ao relaxamento gradual em São Paulo.  
 
Em todo país do mundo as bolsas subiram conforme o processo de reabertura se 
instala, em maior ou menor medida. No Brasil ainda temos dois outros fatores 
positivos: a forte redução do déficit em transações correntes (que deve inclusive 
virar superávit em 2020) e o colapso da inflação. Claro que a inflação é baixa no 
mundo todo, mas a situação de recessão, forte déficit fiscal e depreciação 
cambial sem inflação é inédita na história econômica do Brasil. Não podemos 
deixar de destacar o desgaste político que estamos tendo, mas que parece ainda 
sob controle, dado os últimos acenos entre executivo e legislativo. 
 
O mês de maio seguiu a trajetória de recuperação do mês anterior e encerramos 
o mês com uma performance satisfatória: LOGOS TOTAL RETURN +19,5%, e 
LOGOS LONG BIASED +16.2%. Dada a incerteza e volatilidade, a carteira se 
mantém muito parecida com o mês anterior, comprados de forma robusta em 
ações com a maior parte dos nossos investimentos dentro de: i) Telecom, pois 
acreditamos na consolidação desse setor brasileiro e julgamos as empresas com 
valuation bem atraente; ii) Utilities, com preferência no setor de saneamento; iii) 
Consumo, com preferência por empresas de consumo básico e com vendas 
online; iv) Exportadoras, na qual acreditamos que o valuation se mostra muito 
descontado mesmo com uma eventual apreciação do BRL no curto prazo. 
 


