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Carta do Gestor

Caros investidores,

Em fevereiro, os dados de atividade divulgados da economia americana mostraram 
sinais de desaceleração. Vimos uma retração nos dados de consumo e emprego, 
provavelmente impactados pelo clima. O cenário, como indicado pelos membros do 
Fed, é condizente com uma pausa na política monetária. Quanto à guerra comercial 
com a China, houve extensão do prazo de negociações, depois das conversas entres 
os membros dos dois países avançarem nas discussões, apesar de ainda haver alguns 
pontos relevantes sem consenso.

Na Europa, os dados de atividade continuam mostrando fraqueza, e a negociação 
do Brexit permanece sem solução.

Na China, os dados de crédito divulgados mostraram melhoras, expondo o efeito 
das medidas de estímulo do governo. Uma desaceleração gradual é esperada, com 
suporte via incentivos do governo.

No Brasil, o governo apresentou a proposta da reforme da Previdência, com 
uma economia estimada de R$1,1 trilhão em 10 anos. Apesar da notícia positiva, 
Bolsonaro se declarou disposto a negociar o requisito da idade mínima da proposta 
e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, indicou dificuldades em avançar com as 
propostas de aposentadoria rural e do benefício de prestação continuada, ou seja, 
a proposta já chega no Congresso diluída. 

Tivemos uma leve correção do Ibovespa no mês, com os investidores mais atentos às 
dificuldades que o governo enfrentará no Congresso e com preocupações sobre o 
crescimento. Ainda não vimos um avanço claro na articulação política e na construção 
da base de apoio. 

Alocações Setoriais e Direcionais

Iniciada a tramitação da reforma, começaram a aparecer as primeiras dificuldades 
na aprovação. O impacto da reforma final será provavelmente menor do que o 
da reforma apresentada. Com isso, o governo ainda precisa aprovar mais medidas 
para garantir a estabilidade fiscal e o cumprimento do teto de gastos. Passada essa 
etapa, esperamos o andamento de uma agenda micro mais intensa. 

Continuamos comprados nos setores financeiros, óleo e gás, utilities e consumo 
discricionário.
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Performance

No mês de fevereiro, o SPX Patriot rendeu -1,80% e o SPX Apache -1,90%, enquanto 
o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa caíram 1,76% e 1,86%, respectivamente. 
O SPX Falcon teve queda de 0,66%. 

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

FEV 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 -0,66% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 166,61% 1.186.268.415
5.035.722.508

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,75% 10,15% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 112,30% 1.037.112.100 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA -1,80% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 151,45% 206.201.300
767.726.594

2.0% 14/09/12

Retorno IBX -1,76% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 81,49% 149.139.193 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA -1,90% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 138,95% 383.441.818
574.303.587

2.0% 18/10/12

Retorno IBX -1,76% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 85,72% 112.065.077 20% Aberto


