
carta do gestor | dezembro de 2019 | 1

Carta do Gestor

Caros investidores,

Dezembro foi mais um mês positivo para os ativos de risco globais. Após dois anos 
de impasse, os EUA anunciaram que chegaram a um acordo comercial com a China. 
Esse acordo pode ser visto mais como uma trégua do que um passo na direção de 
um acordo definitivo, dado que os impasses mais relevantes parecem longe de um 
entendimento entre os dois países.

Nos EUA, ainda vemos um cenário de crescimento favorável. Para 2020, o grande 
risco a ser monitorado é a eleição presidencial. A vitória de um candidato democrata 
mais de esquerda teria impactos relevantes na confiança da economia, alta de 
impostos e mais regulamentação.

No Brasil, a economia mostra sinais de aceleração. A política monetária estimulativa 
mostra seus efeitos. Vemos um cenário de aceleração do crescimento no país para 
2020. No campo político, esperamos um cenário similar a 2019. Veremos um governo 
sem uma base de apoio definida, com certa dificuldade de avançar nas reformas 
mais polêmicas. Por outro lado, não vemos o Congresso prejudicando o governo. 

Quanto ao f luxo no mercado acionário doméstico, seguindo os mercados 
emergentes, tivemos a maior entrada de recursos do ano nos fundos de ações.

Alocações Setoriais e Direcionais

Mantivemos nossa posição direcional comprada no mês. Estamos comprados nos 
setores financeiros, de commodities, utilities e consumo. 
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Performance

No mês de dezembro, o SPX Patriot rendeu 8,99% e o SPX Apache 8,70%, enquanto 
o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram 7,27% e 6,85% respectivamente. 
O SPX Falcon rendeu 5,80%. Os destaques positivos no mês foram as posições 
compradas nos setores financeiro, consumo discricionário e utilities. De destaques 
negativos, as posições vendidas nos setores de commodities e industrial.

DEZ 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 5,80% 19,36% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 203,30% 1.047.439.659
5.166.973.670

2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 1,35% 10,05% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 130,06% 1.046.900.602 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 8,99% 30,79% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 200,79% 226.759.388
907.833.261

2.0% 14/09/12

Retorno IBX 7,27% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 122,58% 156.492.551 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 8,70% 29,58% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 183,74% 556.084.971
879.943.462

2.0% 18/10/12

Retorno IBX 7,27% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 127,77% 156.694.156 20% Aberto


