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Carta do Gestor

Caros investidores,

Em abril, os dados econômicos divulgados nos Estados Unidos mostraram uma 
economia forte: o PIB do primeiro trimestre foi de 3,2% anualizado e os dados do 
mercado de trabalho continuaram robustos. Apesar disso, os dados de inflação 
continuam benignos, o que permitiria um alívio na política monetária à frente. 

Na Europa,  o crescimento do primeiro trimestre veio melhor do que o esperado, 
reduzindo a exigência de estímulos imediatos por parte do Banco Central.

Na China, os estímulos fiscais e de crédito promovidos pelo governo começam a 
mostrar seus efeitos na economia. Dados de crédito e confiança industrial divulgados 
surpreenderam as expectativas no mês. 

No Brasil, o grande destaque no mês foi o recuo da Petrobras, após uma ligação do 
presidente Bolsonaro ao presidente da estatal, em relação a um aumento de diesel 
previamente anunciado. O receio de interferência na estatal fez as ações da empresa 
caírem mais de 7% no dia. O recuo foi justificado pela ameaça de uma nova greve dos 
caminhoneiros. Após vários encontros entre governo, Petrobras e representantes 
dos caminhoneiros, a estatal realizou um novo aumento, acalmando o mercado. No 
lado econômico, a atividade ainda não mostra sinais de recuperação e os baixos 
níveis de confiança indicam que o ritmo de crescimento continuará lento à frente. 
No lado político, tivemos a aprovação da admissibilidade da reforma da Previdência 
da CCJ. Apesar do expressivo placar favorável de 48 votos a 18, a demora de dois 
meses de tramitação na fase considerada como mais fácil, expôs, mais uma vez, a 
falta de base do governo e a força do Centrão. Maio será mais um teste importante 
na articulação: uma série de MPs precisam ser votadas antes de perderem validade.

Alocações Setoriais e Direcionais

Com o atraso da reforma da Previdência, que poderia dar um choque positivo 
nos índices de confiança, ainda vemos no Brasil um cenário de baixo crescimento 
à frente. O governo continua sem maioria no Congresso e, com isso, vemos 
dificuldades para aprovações de reformas estruturais.

Mantivemos uma posição comprada conservadora no mês. Continuamos comprados 
nos setores financeiros, óleo e gás, utilities e consumo discricionário.
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Performance

No mês de abril, o SPX Patriot rendeu 0,65% e o SPX Apache 0,38%, enquanto o 
benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 1,06% e 0,98% respectivamente. 
O SPX Falcon subiu 1,33%. 

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas no setor de utilities e as 
posições vendidas nos setores de commodities e de serviços financeiros. O destaque 
negativo foi a posição comprada no setor de óleo e gás.

ABR 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 1,33% 5,57% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 168,25% 1.140.579.947
4.963.584.005

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 1,19% 3,87% 10,15% 8,87% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 117,10% 1.040.115.657 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 0,65% 9,18% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 151,10% 205.486.116
742.382.860

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 1,06% 9,79% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 83,19% 150.487.123 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 0,38% 8,71% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 138,04% 429.610.856
623.505.482

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 1,06% 9,79% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 87,46% 119.439.096 20% Aberto


