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Carta do Gestor

Caros investidores,

Apesar de alguma volatilidade durante o mês, o mercado de ações nos países 
desenvolvidos fechou neutro, com destaque positivo para os países emergentes. 
O ambiente de maior crescimento global, baixa inflação nos EUA e juros baixos foi 
muito positivo para os países emergentes, e o aumento nas tensões geopolíticas 
na península coreana acabou afetando somente os mercados coreano e japonês.

Devido a fatores específicos externos e internos, a bolsa brasileira teve desempenho 
superior às bolsas desenvolvidas e emergentes, com alta de 7,5%. Entre esses 
fatores, o minério de ferro e o aço seguiram em forte alta pelo terceiro mês 
consecutivo, com performances entre 7% e 10%. O aumento das inspeções 
ambientais e, especialmente, os cortes que vão ocorrer no inverno e vão durar 
entre novembro de 2017 e março de 2018 afetam a produção de aço, e isso impacta 
diretamente o preço desses metais.

As notícias locais e o cenário doméstico também foram favoráveis para a valorização 
dos ativos de renda variável no último mês:

i. A denúncia contra o presidente Michel Temer foi barrada no Congresso;

ii. O texto-base da Taxa de Longo Prazo foi aprovado;

iii. Devido às dificuldades na geração de receitas e complicações na aprovação 
de reformas relevantes, o governo costurou um extenso pacote de privatizações, 
dentro do qual se destaca a Eletrobras, gerando novo ânimo por ser visto como 
pró-mercado;

iv. Os dados de inflação continuaram surpreendendo positivamente e o Banco 
Central do Brasil sinalizou outro corte de 100 pontos base;

v. Os dados de atividade têm surpreendido marginalmente.

Apesar disso, o governo continua encontrando dificuldades em aprovar reformas 
com efeito fiscal relevante e, por isso, teve que propor a revisão das metas de 
2017 e 2018.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Ao longo do mês, aumentamos a exposição direcional, mas seguimos neutros.

Performance

Em agosto, o SPX Patriot rendeu +6,91% e o SPX Apache +6,25%, enquanto o   
benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram +7,35% e +7,46%, respectivamente. 
O SPX Falcon teve alta de 2,8%.

Nossos maiores ganhos no mês foram nos setores de serviços financeiros, educação 
e utilities. 

AGO 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Desde o PL Atual (R$) PL Master (R$) Tx. Adm. Ínicio

Início PL Médio (R$) Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA 2,80% 13,31% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 116,60% 1.237.196.322
3.454.403.160

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,76% 5,71% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 84,24% 980.390.203 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 6,91% 23,01% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 81,83% 160.513.063
330.347.662

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 7,35% 18,72% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 34,57% 139.760.959 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 6,25% 20,60% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 73,87% 103.631.974
233.457.607

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 7,35% 18,72% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 37,70% 80.632.150 20% Aberto


