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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de setembro iniciou com um arrefecimento do conflito comercial entre as 
duas maiores economias do mundo. Os EUA postergaram a implementação da 
próxima rodada de tarifas, enquanto a China anunciou a retomada da importação 
de produtos agrícolas americanos. Apesar das expectativas em torno da assinatura 
de um potencial acordo, vemos um cenário de continua deterioração das relações 
entre os dois países

Os dados econômicos têm confirmado a desaceleração da economia global, 
levando os bancos centrais a anunciarem relaxamento na política monetária: o Fed 
reduziu os juros em 0,25%; o BCE anunciou a volta do quantitative easing com, 
aproximadamente, €20 bilhões de compras por mês, juntamente com um corte 
nos juros de 0,1%. Acreditamos que Fed entregará novos cortes de juros esse ano 
e, no caso do BCE, as próximas medidas deverão ser voltadas para a política fiscal.

No Brasil, tivemos a divulgação de dados de atividade econômica ambíguos, 
mostrando que a retomada do crescimento econômico ainda é lenta e errática. 
Com a inflação benigna, o Banco Central cortou a Selic em 0,5% com a indicação 
de que haverá outro corte de igual magnitude em sua próxima reunião.

A operação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo atrapalhou os 
trâmites finais para a aprovação da Reforma da Previdência no Senado. A falta de 
articulação do Executivo, juntamente com a indignação dos senadores, criou diversos 
adiamentos para apreciação no plenário. 

O ataque à refinaria da Aramco gerou grande oscilação no preço do petróleo e 
colocou em teste a autonomia da Petrobras em relação à determinação da política 
de preços. Conforme a empresa foi anunciando repasses nos preços de combustíveis, 
esse temor de influência política foi se dissipando. Tivemos a promulgação do trecho 
da PEC da cessão onerosa, dando continuidade à realização o leilão do pré-sal 
previsto para ocorrer em novembro. 

Vale ressaltar ainda a retomada do ritmo de ofertas de ações, que totalizaram R$ 
3,6 bilhões no mês de setembro.
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Alocações Setoriais e Direcionais

Mantivemos nossa posição comprada inalterada.

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu 1,17% e o SPX Apache 1,39%, enquanto o benchmark 
IbrX-100 e o índice Ibovespa renderam 3,21% e 3,57% respectivamente. O 
SPX Falcon rendeu 1,16%. 

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

SETEMBRO  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 1,16% 11,73% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 183,91% 1.107.978.006
5.050.013.986

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 0,59% 7,25% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 124,22% 1.046.283.863 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 1,17% 16,75% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 168,51% 218.082.510
867.984.061

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 3,21% 20,50% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 101,07% 154.335.792 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 1,39% 15,77% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 153,50% 539.582.741
841.373.418

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 3,21% 20,50% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 105,76% 142.577.611 Aberto


