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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de agosto foi marcado pela turbulência nos mercados emergentes. A 
Turquia foi o destaque negativo no início do mês. Com uma inflação de dois dígitos, 
déficit em conta corrente e elevado endividamento público e privado em moeda 
estrangeira, o país está altamente vulnerável a choques externos, o que foi agravado 
por uma disputa comercial e diplomática com os EUA. A volatilidade foi sentida ao 
redor do mundo: na Europa, pelo possível contágio devido à exposição dos bancos 
em ativos turcos; e nos países emergentes, por maior aversão ao risco. No final do 
mês, a Argentina, que já tinha mostrado sinais de fragilidade, voltou a ser atenção 
dos investidores, dada a maior preocupação que o país não consiga honrar seus 
compromissos no pagamento da dívida nos próximos anos.

Nos EUA, os dados de atividade continuam mostrando uma economia sólida, 
consistente com uma elevação gradual da taxa de juros pelo Fed. O impasse comercial 
entre os EUA e seus parceiros continua sendo o destaque. A negociação com a China 
não avançou e aumentou o risco de um anúncio adicional de tarifas sobre importação 
de US$ 200 bilhões. No final do mês, o governo americano anunciou um acordo 
bilateral com o México, deixando o Canadá de fora, praticamente encerrando o 
NAFTA. Apesar de nada definitivo, o movimento mostra a tensão nas negociações 
do mercado global. 

Na China, dados de atividade continuam mostrando uma desaceleração e as medidas 
tomadas nos meses anteriores não parecem se refletir nos números ainda.

O Brasil não ficou imune à turbulência global. O real se depreciou quase 8% no 
mês contra a moeda americana. O Banco Central manteve a taxa de juros estável 
em 6,5%, mas dadas as incertezas sobre os cenários externo e interno, pode ser 
necessária uma elevação ainda esse ano. A atividade se normalizou após a greve 
dos caminhoneiros, mas os dados de atividade e confiança se estabilizaram em um 
patamar inferior. Quanto à eleição, tivemos o início da propaganda eleitoral e as 
próximas pesquisas serão fundamentais para avaliarmos o impacto do tempo de TV 
na intenção de votos dos candidatos. Continuamos cautelosos quanto aos resultados.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Dadas as incertezas, mantivemos uma alocação comprada conservadora ao longo 
mês. Continuamos comprados em empresas dos setores de commodities, financeiro 
e utilities.

Performance

Em agosto, o SPX Patriot rendeu -1,87% e o SPX Apache -1,83%, enquanto o 
benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa caíram 3,13% e 3,21%, respectivamente. O 
SPX Falcon rendeu 0,24%.

Nossos maiores ganhos no mês foram as posições compradas no setor de 
commodities e as maiores perdas, no setor financeiro.

AGO 2018 2018 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 0,24% 4,61% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 139,30% 1.208.829.293
4.246.332.616

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,68% 7,35% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 102,30% 1.024.055.197 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA -1,87% 2,62% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 107,02% 170.387.477
528.689.880

2.0% 14/09/12

Retorno IBX -3,13% -0,08% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 49,12% 145.809.281 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA -1,83% 2,50% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 97,63% 253.406.461
415.413.427

2.0% 18/10/12

Retorno IBX -3,13% -0,08% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 52,59% 95.996.729 20% Aberto


