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Carta do Gestor

Caros investidores,

Em janeiro, vimos uma forte recuperação das bolsas globais, com destaque para os 
ativos de países emergentes.

Nos EUA, houve uma mudança clara na comunicação do Comitê de Política 
Monetária: em seu último comunicado, trocou-se a indicação de altas graduais por 
“paciência”, indicando uma pausa no processo de alta de juros. Adicionalmente, 
foi deixado em aberto uma mudança na política de redução do balanço do Banco 
Central americano. No lado econômico, os dados continuam mostrando uma 
atividade forte, com uma robusta geração de empregos. No lado político, um 
impasse entre o presidente e o Congresso sobre o orçamento deixou o governo 
fechado por quase todo o mês; um acordo temporário só foi alcançado no dia 25. 
Quanto à guerra comercial com a China, foram anunciados alguns progressos nas 
negociações, porém ainda existem vários impasses para um acordo final. Apesar 
disso, acreditamos que o prazo de negociação será estendido para além de março, 
sem a imposição de novas tarifas.

Na Europa, o impasse de um acordo final do Brexit continua: como esperado, o 
Parlamento britânico rejeitou o plano da Primeira-Ministra Theresa May. Dessa 
forma, as negociações com os líderes devem perdurar no intuito de gerar um acordo 
final. O principal destaque negativo, como já mencionamos em edições anteriores, 
continua sendo a atividade: além de dados fracos do lado econômico, os índices de 
confiança de empresas e famílias mostram sinais de deterioração. 

Na China, a divulgação do PIB de 6,6% no ano de 2018 confirmou a desaceleração da 
economia do país. Acreditamos que o crescimento de curto prazo apresente alguma 
recuperação, como efeito dos estímulos já anunciados, mas uma desaceleração de 
longo prazo é esperada. 

No Brasil, o governo completou seu primeiro mês sem grandes realizações. De 
relevante, vimos com otimismo a reeleição de Rodrigo Maia como Presidente da 
Câmara, um deputado alinhado com a agenda econômica do governo. Preocupante, 
porém, tem sido a confusa articulação política do governo.

No mercado de ações, o grande destaque do mês foi o rompimento de uma 
barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, deixando centenas de 
mortos. Como consequência imediata, tivemos uma queda na oferta de minério, 
dando suporte aos preços de médio prazo. Deverá recair sobre a Vale passivos 
significativos. Efeitos secundários, como discussão de elevação de royalties, modelo 
de mineração com o uso de barragens e permanência da atual diretoria serão os 
pontos a serem monitorados. 
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Alocações Setoriais e Direcionais

Acreditamos que a reforma da Previdência, uma condição necessária para a 
estabilidade fiscal do país no longo prazo, será aprovada com um impacto aceitável 
pelo mercado.  

Continuamos comprados nos setores financeiros, óleo e gás,  utilities  e consumo 
discricionário e aumentamos nossa posição comprada no setor de commodities.

Performance

No mês de janeiro, o SPX Patriot rendeu 11,34% e o SPX Apache 11,24%, enquanto o 
benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 10,82% e 10,71%, respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 5,62%. 

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas nos setores de bancos, 
financeiro e consumo. Os destaques negativos foram posições vendidas no setor 
de commodities. 

JAN 2019 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 5,62% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 168,39% 1.213.932.689
5.077.726.137

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,82% 10,15% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 110,72% 1.035.101.637 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 11,34% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 156,07% 211.898.417
792.008.382

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 10,71% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 84,74% 148.383.018 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 11,24% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 143,58% 398.904.876
585.572.803

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 10,71% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 89,05% 108.515.178 20% Aberto


