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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de novembro foi uma continuação do cenário de depressão que a economia 
atravessa. Sem nenhuma medida econômica relevante e com uma economia que 
aprofunda, mês a mês, a sua recessão, a bolsa local fechou em queda de 1,6%. Entre 
2015 e 2016, a economia sofrerá uma contração poucas vezes vista na história 
do país e isso traz consequências muito difíceis de serem previstas, tanto para as 
empresas, como para os analistas do mercado. Para complicar a situação, a for te 
inf lação provavelmente obrigará o Banco Central do Brasil a elevar os juros em 
2016, trazendo mais dif iculdades para um grande grupo de empresas que possui 
um alto nível de alavancagem.

Mas tudo isso perde importância diante da decisão do presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, de iniciar o processo de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Apesar de esta possibilidade ter sido discutida durante todo o 
ano, o timing da decisão de Cunha foi inesperado. Em clara retaliação à falta de 
apoio do PT no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o início do processo 
baseado numa decisão pessoal pode dif icultar suas chances de dar cer to. De 
qualquer maneira, se o mercado assinalava baixa probabilidade da saída de Dilma 
nos próximos seis meses, o início do processo fez esse número aumentar.

Por ser complexo, o processo político, é vir tualmente impossível prever seus 
resultados com tanta antecedência. Isso provavelmente aumentará a volatilidade, 
dado que o mercado vai começar a operar de forma binár ia , assinalando 
probabilidades ao cenário com e sem Dilma. Há dúvidas também se haverá 
uma guinada à esquerda, em que o governo buscaria suas bases para vencer o 
impeachment e pioraria ainda mais a qualidade nas escolhas da política econômica 
e o diálogo com a oposição, ou se daria mais força para a aprovação de medidas 
suf icientes para fazer o país parar de piorar e se estabilizar no curto prazo. Mas, 
independentemente disso, o que se sabe de concreto é que as medidas de ajuste 
f icam ainda mais difíceis de serem implementadas no curto prazo e a incerteza 
na economia deverá aumentar, havendo a possibilidade de vermos outra agência 
de rating rebaixando a dívida brasileira.

Do lado externo, o mês foi marcado por um cenário de relativa estabilidade, com 
expectativa de afrouxamento da política monetária europeia e início do ciclo 
de alta de juros nos Estados Unidos. Acreditamos que o desempenho da bolsa 
americana será negativo no curto prazo. Além de esperarmos lucros menores do 
que o do consenso, vemos movimentos divergentes e preocupantes no mercado 
de crédito, commodities e nas economias emergentes.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Durante o mês, mantivemos uma exposição líquida cautelosa, mas reduziremos 
o risco local gradualmente até podermos ter uma maior visibilidade em torno do 
resultado f inal do processo atual de impeachment.

Em novembro, ainda nos mantivemos positivos com um grupo de empresas 
expor tadoras benef iciadas pelo nível mais depreciado do câmbio, enquanto 
aumentamos nossa exposição aos setores f inanceiro e de seguros em detrimento 
do setor de bancos. Em relação às alocações vendidas, a car teira é em grande 
parte composta por posições nos setores de mineração, óleo & gás e em índices 
futuros de Ibovespa.

Na parte internacional, zeramos a exposição direcional vendida.

Performance

No mês de novembro, o SPX Patriot rendeu +1,01% e do SPX Apache +1,25%, 
enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa caíram 1,66% e 1,63%, 
respectivamente. O SPX Falcon apresentou alta de +1,43%.

Os destaques positivos entre as posições compradas foram os setores de bancos, 
papel & celulose e utilities, enquanto os negativos f icaram por par te dos setores 
de telecomunicações e consumo. Entre as alocações vendidas, destacaram-se os 
setores de mineração e siderurgia.

NOV 2015 2015 2014 2013 2012 Desde PL Atual PL Master Tx. Adm. Ínicio

o Início PL Médio Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA 1,43% 4,64% 6,32% 11,64% 9,16% 35,58% 782.870.252
1.348.316.174

2.0% 14/09/12

diferencial do IPCA+6% 0,12% -10,67% -6,60% -0,68% 5,34% -16,24% 955.760.495 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 1,01% -4,88% -0,42% 1,86% 7,31% 3,53% 82.613.198
151.018.774

2.0% 14/09/12

diferencial do IBX 2,67% 4,07% 2,35% 4,99% 6,79% 17,34% 152.542.583 20% Fechado

SPX Apache FIQ 1,25% -4,33% -0,83% 2,39% 6,63% 3,58% 42.059.413
109.569.399

2.0% 18/10/12

diferencial do IBX 2,91% 4,63% 1,95% 5,52% 3,76% 15,38% 106.165.931 20% Fechado


