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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de outubro foi marcado pela turbulência no mercado de ações globais. 
Seguidas notícias negativas, como a discussão do orçamento italiano, o aumento nos 
preços do petróleo, as pressões de custos e salários e mesmo uma desaceleração 
no crescimento global em conjunto com o acirramento na discussão comercial entre 
a China e os Estados Unidos pareciam estar sendo ignoradas. No final do mês, o 
presidente Donald Trump anunciou, possivelmente sensibilizado pela piora dos 
mercados, que havia conversado com o presidente chinês Xi Jinping sobre a disputa 
comercial. Apesar de ainda embrionário e pouco conclusivo, aumentaram as chances 
de congelamento no cenário atual, sem novo aumento de tarifas ou acirramento na 
disputa comercial entre os dois países.

Na China, alguns dados de atividade, como o PIB e a produção industrial, mostraram 
desaceleração no mês, enquanto as vendas de varejo e os investimentos vieram 
melhores. O mercado acionário continuou pressionado, apesar de o governo tentar 
passar uma mensagem de tranquilidade e acenar com futuras medidas de estímulo. 

Na Europa, permanece o impasse entre o governo italiano e a União Europeia em 
relação ao orçamento do próximo ano. A indicação de maiores gastos para tentar 
estimular a economia não agrada à cúpula europeia. Quanto ao Brexit, o governo 
britânico continua em negociação com Bruxelas para fechar um acordo. No tocante 
à atividade econômica, vimos dados mais fracos no mês, principalmente no setor 
automotivo, causado pela implementação de padrões ambientais mais rígidos. 
Contudo é possível que haja recuperação nos meses seguintes.

Outro destaque no mês, a cotação do petróleo: após a mesma atingir níveis 
históricos no início do mês, sofreu forte correção depois de surpresas na produção 
global e do pacote de sanções americanas ao Irã ser mais leve do que o esperado.

No Brasil, o resultado da votação no primeiro turno para presidente surpreendeu 
o cenário apontado pelas pesquisas naquele momento, deixando o então candidato 
Jair Bolsonaro com ampla vantagem para o segundo turno, o que foi confirmado 
ao final do mês. Com isso, o Ibovespa se apreciou 10% e o real 8% no mês. Agora 
devemos acompanhar o andamento da formação do novo governo, assim como a 
relação com o Congresso, que será fundamental para as aprovações das reformas 
necessárias. Estamos otimistas quanto ao novo governo na parte das reformas micro, 
como a redução da alíquota de imposto de renda para pessoa jurídica, o final de 
barreiras e subsídios. Na parte macro, e principalmente na reforma da previdência, 
vemos um desafio na relação com o Congresso e na execução das ideias. Dificilmente 
ocorrerá algo até o final do ano. Passada essa barreira, acreditamos que haja espaço 
para surpresas positivas na atividade, crescimento de crédito e consequentemente, 
revisão de lucros e re-rating das ações.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Depois de uma maior clareza quanto ao resultado eleitoral, aumentamos nossa 
posição comprada ao longo do mês. O cenário global, aliado a incertezas quanto 
à aprovação de medidas, nos leva a acreditar que nossa alocação direcional esteja 
adequada.

Estamos comprados nos setores financeiros, óleo e gás, utilities, commodities e varejo.

Performance

Em outubro, o SPX Patriot rendeu 7,38% e o SPX Apache, 7,03%, enquanto o 
benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 10,42% e 10,19%, respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 3,73%.

Nossos maiores ganhos no mês foram as posições compradas nos setores financeiros, 
oléo e gás e utilities.

OUT 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 3,73% 7,54% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 146,60% 1.203.648.494
4.432.075.815

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 1,10% 9,15% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 107,10% 1.028.695.227 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 7,38% 12,41% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 122,54% 184.479.354
677.055.468

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 10,42% 13,90% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 64,66% 146.592.736 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 7,03% 11,96% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 111,93% 280.205.771
461.410.353

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 10,42% 13,90% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 68,50% 100.477.794 20% Aberto


