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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de maio teve como destaque o revés na negociação comercial entre a China 
e os Estados Unidos. Surpreendendo o mercado, após meses de encontros entre 
oficiais dos dois países, o presidente dos EUA anunciou a elevação das tarifas de 
importação sobre US$ 200 bilhões em bens importados da China, que, por sua 
vez, declarou um aumento nas mesmas tarifas sobre US$ 60 bilhões de bens. O fim 
da trégua trouxe incertezas em relação ao prazo de um acordo final e ao impacto 
na economia global. Esta incerteza, que poderá afetar o crescimento, junto a uma 
inflação controlada, acelerou a discussão de um novo ciclo de corte de juros pelo 
Fed. Assim sendo, o mercado passou a precificar, com maior probabilidade, cortes 
neste ano. 

Na China, os dados econômicos divulgados vieram piores do que o esperado, o que 
traz certo receio devido ao agravamento da disputa comercial. Esperamos que o 
governo chinês utilize os instrumentos possíveis para tentar estabilizar a economia, 
como liberação de depósitos compulsórios para estimular a liquidez e emissão de 
bonds dos governos locais, com objetivo de financiamento de investimento em 
infraestrutura.

Na Europa, tivemos a eleição do parlamento europeu. Como esperado, vimos um 
aumento na fragmentação do parlamento. Partidos tradicionais de centro-direita 
e centro-esquerda, que controlavam o parlamento, cederam espaço aos partidos 
liberais e verdes.  Devido à menor hegemonia, as decisões tenderam a ser mais 
lentas, com um viés mais protecionista. Ainda na Europa, após meses de tentativas 
para a aprovação do acordo do Brexit, tivemos a renúncia da Primeira-Ministra do 
Reino Unido, Theresa May, trazendo mais incertezas quanto à definição do processo. 
No lado econômico, vimos dados que corroboram a visão de desaceleração da 
economia da região.

No Brasil, sentimos a incerteza global e o principal índice da bolsa, o Ibovespa, 
chegou a cair 6% no mês, mas recuperou-se e fechou em leve alta. A recuperação 
vista ao longo do mês teve como principal catalisador a sinalização pelo Congresso 
de compromisso com as reformas, independentemente do relacionamento com 
o poder Executivo. Do lado econômico, a estagnação continua e os índices de 
confiança mostram fragilidade.

Alocações Setoriais e Direcionais

Ao longo do mês, vimos uma melhora no ambiente de aprovação da reforma da 
Previdência. O baixo crescimento acabou levando a responsabilidade ao Congresso
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de tentar reativar a economia com o choque de confiança que a aprovação de 
reformas poderá trazer.

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

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu 1,74% e o SPX Apache 1,62%, enquanto o 
benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 1,14% e 0,70% respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 1,44%. 

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas nos setores financeiro, 
transporte e infraestrutura.  Os destaques negativos foram posições vendidas nos 
setores de commodities e financeiro e a posição comprada no setor de óleo e gás.

MAIO 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 1,44% 7,08% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 172,11% 1.150.841.422
4.974.581.504

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,92% 4,78% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 119,06% 1.041.302.088 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 1,74% 11,08% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 155,46% 209.021.846
772.283.028

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 1,14% 11,04% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 85,28% 151.161.765 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 1,62% 10,47% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 141,89% 445.068.925
645.427.940

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 1,14% 11,04% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 89,60% 123.464.731 20% Aberto


