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Carta do Gestor

Caros investidores,

Em março, os indicadores da atividade americana se mostraram relativamente mais 
fracos. Por outro lado, a melhora das condições financeiras nos faz acreditar em 
um desempenho superior dos indicadores à frente. Do lado da política monetária, 
em sua última reunião, os membros do Fed, que já haviam sinalizado uma pausa no 
ciclo de aperto monetário, indicaram que o ciclo de fato terminou e que o programa 
de redução do balanço será finalizado ainda em setembro deste ano, trazendo um 
alívio maior para os mercados, especialmente para os emergentes.

Na Europa, vimos uma divergência entre os dados reais e os das pesquisas. Os 
dados de consumo apresentaram alguma melhora, enquanto dados de pesquisas 
de atividade industrial continuaram fracos. Apesar da modesta melhora, vimos esta 
mudança como positiva, já que as discussões até então se pautavam na possibilidade 
de recessão. Na região, ainda permeiam incertezas, tanto do lado econômico quanto 
do político, principalmente nas negociações do Brexit, que não contam com um 
avanço significativo rumo a um desfecho final.

Na China, os dados de atividade continuam fracos. Entretanto vimos sinais positivos 
no lado do crédito e estímulos fiscais. Dessa forma, acreditamos que a economia 
pode ter chegado a um ponto de inflexão. No lado comercial, as negociações com 
os EUA continuam progredindo. Esperamos um desfecho positivo, ainda que haja 
algumas questões que permanecerão em aberto.

No Brasil, o noticiário político continua sendo nosso principal ponto de atenção. 
Uma série de fatores, como a piora da popularidade do presidente, a proposta 
de modificação da Previdência dos militares e os embates entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o presidente da Câmara geraram incertezas quanto ao andamento da 
proposta da reforma. Com isso, a bolsa, após atingir o recorde de 100 mil pontos, 
sofreu forte correção. Já no final do mês, uma aparente trégua entres os poderes 
trouxe certo alívio para os mercados. Como consequência prática, acreditamos que 
o texto final seja enfraquecido e que as negociações tomem mais tempo do que 
inicialmente esperado

Alocações Setoriais e Direcionais

Não mudamos de forma significativa nossa posição comprada ao longo do mês, 
que entendemos como adequada, dada nossa perspectiva atual do andamento das 
reformas e da atividade.

Continuamos comprados nos setores financeiros, óleo e gás, utilities e consumo 
discricionário. No mês, reduzimos nossa posição comprada no setor de consumo 
discricionário.
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Performance

No mês de março, o SPX Patriot rendeu -0,79% e o SPX Apache -0,75%, enquanto 
o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa caíram -0,11% e -0,18% respectivamente. 
O SPX Falcon teve queda de -0,70%. 

O destaque positivo no mês foi a posição comprada no setor de óleo e gás.  Os 
destaques negativos foram as posições compradas nos setores financeiros e consumo 
e a posição vendida no setor de commodities.

MAR 2019 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 -0,70% 4,19% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 164,74% 1.169.192.251
4.938.702.355

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,93% 2,57% 10,15% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 114,38% 1.038.790.101 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA -0,79% 8,47% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 149,46% 204.575.454
749.198.342

2.0% 14/09/12

Retorno IBX -0,11% 8,64% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 81,28% 149.809.464 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA -0,75% 8,31% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 137,15% 413.155.193
603.276.165

2.0% 18/10/12

Retorno IBX -0,11% 8,64% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 85,50% 115.608.589 20% Aberto


