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Carta do Gestor

Caros investidores,

No mês de agosto vimos a manutenção da fraqueza da economia global. A escalada 
na guerra comercial, com o anúncio feito pelos Estados Unidos de uma nova rodada 
de tarifas sobre produtos importados da China – com posterior retaliação da mesma 
–, trouxe mais incertezas para o cenário global. No final do mês, o presidente 
americano Donald Trump anunciou que havia recebido uma ligação da China para 
voltar à mesa de negociações, apesar de o fato ter sido negado pelo outro lado. 
Em setembro, foi confirmado um novo encontro entre autoridades dos dois países.  
Um acordo definitivo entre as duas potências parece cada vez mais improvável. De 
um lado, Trump tem apoio de sua base para continuar com a campanha anti-China 
e continua com a retórica de culpar o Fed por uma desaceleração na economia. 
Quanto ao governo chinês, não esperamos que se submeta às demandas impostas 
pelos negociadores americanos. A estratégia parece ser a de querer ganhar tempo, 
apostando em uma troca de governo.

Na Europa, vimos continuidade nos últimos meses: a economia em desaceleração 
e as incertezas acerca do Brexit. A posse do novo Primeiro-Ministro britânico, 
Boris Johnson –grande opositor à maneira como o Brexit vinha sendo conduzido 
–, não parece mudar o cenário, pois o novo plano de saída sofrerá resistências no 
Parlamento, gerando instabilidade na região.

Nos países emergentes, vimos uma saída relevante de capital. Além disso, com a 
derrota do atual presidente Mauricio Macri nas prévias das eleições na Argentina, 
os ativos argentinos tiveram um péssimo desempenho, não visto desde o default de 
2001.

O Brasil não f icou de fora e observamos uma grande saída de investidores 
estrangeiros sendo compensada pelo fluxo de pessoas físicas e fundos locais. O 
PIB brasileiro divulgado no final do mês surpreendeu os mercados, apesar de 
não mostrar grandes mudanças na tendência de crescimento. No lado político, as 
queimadas da Amazônia tiveram grande repercussão mundial. Após questionar 
os dados de um órgão oficial e demitir o responsável, o presidente Jair Bolsonaro 
entrou em um embate com líderes mundiais. Sem grandes consequências imediatas, 
a imagem arranhada pode ter impactos de médio prazo sobre acordos e parceiros 
comerciais.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Dadas as incertezas do cenário global, reduzimos nossa posição comprada.

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu -0,01% e o SPX Apache 0,07%, enquanto o 
benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa caíram -0,16% e -0,67% respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 0,31%.  

Os destaques positivos no mês foram as posições compradas nos setores de 
consumo básico, serviços financeiros e utilities. Os destaques negativos foram 
posições vendidas nos setores de commodities e bancos e comprada no setor de 
óleo e gás.

AGOSTO 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 0,31% 10,44% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 180,64% 1.132.479.204
5.062.987.665

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,67% 6,63% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 122,92% 1.045.405.662 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA -0,01% 15,41% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 165,42% 216.238.733
854.127.972

2.0% 14/09/12

Retorno IBX -0,16% 16,75% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 94,81% 153.585.067 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 0,07% 14,19% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 150,02% 542.361.281
739.887.424

2.0% 18/10/12

Retorno IBX -0,16% 16,75% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 99,35% 137.706.579 20% Aberto


