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Carta do Gestor

“Esperando Godot”

Caros Investidores,

O mês de abril destacou-se pela combinação de fluxos de capitais para as economias 
emergentes com mudanças no cenário eleitoral. O primeiro foi reflexo de melhores 
perspectivas de crescimento global, da manutenção de políticas de afrouxamento 
monetário pelos principais bancos centrais dos países desenvolvidos e da estabilidade 
da taxa de juros nesses mercados, principalmente nos Estados Unidos. O segundo 
ocorreu por uma mudança na dinâmica das pesquisas de intenção de voto, 
aumentando a disputa entre os candidatos e trazendo a possibilidade de mudança 
do poder.

O cenário econômico doméstico continua o mesmo e problemático: a situação 
fiscal continua a se deteriorar, a inflação é alta e resiliente, o déficit em transações 
correntes se aprofunda cada vez mais, as projeções de lucro continuam em queda 
e há risco relevante de crise energética. Apesar disso, os dois motivos destacados 
anteriormente fizeram com que a bolsa brasileira apresentasse desempenho superior 
às bolsas globais e emergentes.

Nesse ambiente, as discussões políticas que antecipam as eleições não irão ajudar 
em nada, pois o esperado – como inclusive já vem ocorrendo – é que haja uma 
intensificação das medidas e propostas de baixa qualidade econômica por parte do 
governo, em busca da recuperação de sua popularidade. Esse movimento tornará o 
cenário ainda mais binário em relação aos resultados das urnas e seu impacto sobre 
o preço e valuation da bolsa brasileira.

Estamos atentos às oportunidades uma vez que o mercado provavelmente irá 
exagerar na precificação das probabilidades, esperando uma vitória da oposição. Por 
enquanto, acreditamos que essa vitória não virá. Por isso, continuamos com uma 
posição neutra apesar do cenário pouco inspirador.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache mantiveram alocação direcional netura no mês 
de abril, operando com uma exposição comprada média próxima a 90%.

Em termos setoriais, mantivemos exposições relevantes aos setores de bancos, 
consumo básico, transporte & logística e em empresas de commodities que se 
beneficiam do câmbio depreciado.

No caso do SPX Falcon, a exposição bruta média foi de 110% e a alocação líquida 
média de 57%.
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Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições no setor de utilities e zeramos 
uma posição específica no setor de telecomunicações.

Performance

No mês de abril, o fundo SPX Patriot rendeu 3,02% e o SPX Apache 3,24%, 
enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 2,71% e 2,40%, 
respectivamente. O SPX Falcon apresentou alta de 2,52%.

Os destaques positivos nas posições compradas foram os setores de bancos, 
consumo básico e transporte & logística. Na par te negativa, se destacaram as 
posições compradas no setor de commodities.

Dentre as posições vendidas, destacou-se positivamente o setor de telecomunicações, 
enquanto o setor de utilities contribuiu de forma negativa para o desempenho 
do fundo.


