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Carta do Gestor

Caros investidores,

Agosto foi um mês dominado pelo aumento da aversão ao risco no mundo, 
trazendo quedas signif icativas a todas as bolsas e um forte aumento da volatilidade. 
Após um longo período de baixa volatilidade nas principais bolsas globais, a 
desvalorização da moeda chinesa aumentou a preocupação em relação ao seu 
crescimento e em relação aos demais países emergentes. Tal estresse no mercado 
global teve um efeito relevante sobre o real e sobre a curva de juros local, 
eliminando a expectativa de corte na Selic que o mercado precif icava até então.

Internamente, a crise política continua piorando e diversos eventos mostraram 
uma perda de espaço do Ministro da Fazenda – Joaquim Levy – dentro do governo. 
A apresentação de uma proposta de Orçamento def icitário para 2016 mostra 
de forma clara a grave piora na situação f iscal. Dado o clima político atual, não 
parece haver espaço para medidas estruturais relevantes que consigam tirar a 
economia do círculo vicioso em que se encontra, e a solução de curto prazo para 
o problema fiscal irá provavelmente passar por mais impostos, mais inf lação e uma 
moeda mais depreciada. 

A falta de visibilidade do cenário, o aumento nos prêmios de risco e o elevado 
custo de oportunidade implicam, no nosso entender, que a bolsa brasileira deveria 
operar nos mínimos de valuation dos últimos anos. Por mais que o de-rating 
comece a se materializar em diversos setores, acreditamos que, em linhas gerais, 
o Ibovespa ainda não se encontra em nível atrativo.

Alocações Setoriais e Direcionais

Continuamos com uma exposição líquida conservadora, acreditando que o setor 
f inanceiro parece ter descontado de forma signif icativa grande parte dos riscos 
do cenário e nos mantivemos positivos com um grupo de empresas exportadoras 
cuja rentabilidade é positivamente afetada pelo novo patamar do câmbio.

Em relação às alocações vendidas, continuamos com posições nos setores de 
consumo discricionário e básico, óleo e gás, mineração e em índices futuros de 
Ibovespa. Na parte internacional, após as quedas recentes, zeramos as alocações 
vendidas nas bolsas japonesa e americana e voltamos a ter uma exposição 
direcional levemente comprada.
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Performance

No mês de agosto, a performance do SPX Patriot foi -6,02% e do SPX Apache 
-5,96%, enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa caíram -8,25% e 
-8,33%, respectivamente. O SPX Falcon apresentou queda de -2,19%.

Os destaques positivos entre as posições compradas foram o setor de commodities 
e o setor imobiliário, enquanto os negativos f icaram por par te dos setores de 
bancos e utilities.

Entre as posições vendidas, contribuíram positivamente a car teira internacional, 
os setores de consumo básico e mineração e os índices futuros de Ibovespa.

AGO 2015 2015 2014 2013 2012 Desde PL Atual PL Master Tx. Adm. Início

o Início PL Médio Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA -2,19% 0,35% 6,32% 11,64% 9,16% 30,02% 836.270.826
1.372.815.059

2.0% 14/09/12

diferencial do IPCA+6% -3,09% -11,20% -6,60% -0,68% 5,34% -16,85% 967.998.537 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA -6,02% -6,41% -0,42% 1,86% 7,31% 1,86% 98.607.298
181.362.315

2.0% 14/09/12

diferencial do IBX 2,23% -0,68% 2,35% 4,99% 6,79% 12,62% 157.791.855 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA -5,96% -6,52% -0,83% 2,39% 6,63% 1,20% 43.169.237
117.713.924

2.0% 18/10/12

diferencial do IBX 2,29% -0,79% 1,95% 5,52% 3,76% 9,88% 111.612.576 20% Fechado


