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Carta do Gestor

Caros Investidores,

O mês de abril foi dominado por uma redução da aversão ao risco global, gerando 
um f luxo de capitais relevante para commodities e mercados emergentes. Os 
dados de atividade ainda fracos na economia norte-americana f izeram com que o 
mercado adiasse a perspectiva de aumento de juros, e a economia chinesa mostrou 
desaceleração, aumentando assim a expectativa de estímulos ainda maiores do 
que os já vigentes. 

O Ibovespa não foi exceção, e registrou uma alta de 9,9%, impulsionado pela forte 
apreciação das ações da Petrobras e da Vale – se excluirmos o peso dessas duas 
empresas, o índice teria apreciado aproximadamente 6%. Fora a publicação do 
balanço da Petrobras e a alta dos preços de commodities relevantes para o país, 
não acreditamos que haja outras novidades positivas para a bolsa em relação ao 
mês passado. Continuamos vendo com bons olhos o apoio da Presidente Dilma 
ao Ministro Levy, que continua se mostrando ativo em várias frentes. 

Do lado negativo, a atividade continua desacelerando; o Banco Central se mostra 
duro com a inflação, o que elevou a curva de juros local; os resultados fiscais ainda 
não dão sinais de melhoras e as medidas de ajustes propostos continuam em 
difícil negociação com o Congresso. Mesmo assim, a posição técnica vendida em 
muitas ações relevantes para o Ibovespa, somado ao forte fluxo de investidores 
estrangeiros, foi suficiente para que o mercado apresentasse uma forte alta no mês. 

Continuamos vislumbrando uma melhora da atividade econômica norte-americana 
e existem alguns sinais de aperto no mercado de trabalho, o que traz riscos de 
reversão do f luxo de investidores estrangeiros. Por outro lado, tanto a política 
monetária, como a politica f iscal brasileiras continuam contracionistas e sem um 
horizonte claro de f im de ciclo, o que pode dif icultar a retomada da atividade 
esperada pelo mercado em 2016 e causar um novo aumento na carga f iscal das 
empresas. Dessa forma, continuamos enxergando downside para as estimativas 
de lucro das empresas, em um mercado que se encontra negociado em nível de 
múltiplos historicamente elevados. Somando-se a este cenário, temos ainda as altas 
taxas de juros no Brasil, que aumentam o custo de oportunidade dos investidores. 

Alocações Setoriais e Direcionais

Decidimos diminuir algumas posições e o direcional do fundo por terem atingido 
nossos preços-alvo esperados. 

Em termos setoriais, mantivemos exposições relevantes aos setores de bancos e às 
empresas de commodities que se beneficiam da depreciação cambial no Brasil. No 
mês, reduzimos o setor de serviços f inanceiros e aumentamos o setor de seguros. 
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Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições nos setores de consumo 
e reduzimos os setores de telecomunicações e mineração.

Performance

No mês de abril, o SPX Patriot rendeu 6,53% e o SPX Apache 6,70%, enquanto o 
benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 9,12% e 9,93% respectivamente. O 
SPX Falcon apresentou alta de 3,20%. 

Os destaques positivos entre as posições compradas foram os setores de bancos, 
óleo e gás, imobiliário e a carteira long internacional, enquanto os negativos ficaram 
por parte do setor de commodities. 

Entre as posições vendidas, contribuiu positivamente o setor de telecomunicações, 
enquanto a baixa exposição direcional e as posições vendidas em utilities e consumo 
contribuíram de forma negativa para o desempenho do fundo.
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