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O resultado positivo do fundo no mês de maio foi distribuído 
em diversas estratégias. A maior contribuição veio de 
posições direcionais na bolsa brasileira, seguida por posições 
aplicadas em juros nominais e compradas no real.

No Brasil, as principais variáveis macroeconômicas evoluíram 
na direção esperada. A atividade seguiu bastante 
enfraquecida, beirando a depressão, e a inflação continuou 
sentindo os impactos desinflacionários da crise do Covid-19, a 
despeito da forte desvalorização cambial. A percepção sobre 
o cenário político e as perspectivas da pandemia, por outro 
lado, sofreram alterações importantes. Entramos no mês de 
maio com o ambiente político bastante conturbado e a 
pandemia em trajetória ascendente. Nesse ambiente, 
optamos por um viés tático e montamos posições aplicadas 
em juros nominais curtos para nos aproveitar da assimetria 
de uma eventual aceleração do ritmo de cortes pelo Banco 
Central, que acabou se confirmando. Em função da alta 
intensidade dos ruídos políticos, encerramos a posição na 
sequência do Copom para aguardar uma maior estabilização 
do cenário. Esta veio nas semanas seguintes, quando se 
consolidou a percepção de baixa probabilidade de 
impeachment e começamos a observar uma melhora na 
articulação política do governo com o Congresso. O veto à 
possibilidade de reajustes do funcionalismo e a reunião do 
presidente com os governadores foram o ápice desse 
processo. Nesse ambiente de distensão, voltamos a aplicar os 
juros nominais, que puderam devolver os prêmios que 
haviam se acumulado na curva e refletir melhor o cenário 
macro. Simultaneamente à melhora política, mapeamos uma 
estabilização das internações por Covid-19 na rede privada 
das capitais paulista e fluminense, indicando que o pico da 
pandemia poderia estar próximo. Iniciamos então uma 
posição comprada no real e aumentamos a exposição 
direcional na bolsa brasileira, ambas em tamanho relevante. 
No caso do real, contribuiu para o case a percepção de que, 
ao contrário de outras desvalorizações cambiais do passado, 
desta vez observamos também uma intensa desvalorização 
real da moeda, o que poderia limitar a magnitude de 
movimentos adicionais. Na bolsa, concentramos a exposição 
nas empresas mais ligadas à atividade doméstica, que 
tiveram desempenho superior ao Ibovespa. Os destaques 
foram os setores financeiro, mineração, elétrico, shopping 
centers e locação de veículos. Na estratégia de valor relativo, 
que também teve resultado positivo, a posição oscilou entre 
6% e 20% de exposição gross. Os destaques positivos foram 
os setores elétrico e mineração, e tivemos perdas no setor 
bancário.

No cenário externo, a atuação dos bancos centrais e dos 
governos dos países desenvolvidos continuou dando suporte 
aos preços dos ativos, mantendo a volatilidade em trajetória 
decrescente. As principais alocações do livro internacional 
foram em posições nos juros do México e da Rússia.
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No caso do México, nos aproveitamos de alguns eventos e, na 
segunda semana do mês, voltamos a montar uma posição 
aplicada nos juros. Como esperávamos, o Banxico reiterou a 
sua postura de cautela na reunião de 14 de maio e manteve o 
ritmo de -50 bps que vem entregando desde o início da crise 
atual. Parte do mercado acreditava que o Banco Central 
estava disposto a acelerar o ritmo de cortes, o que levou à 
abertura da curva de juros e nos deu uma boa oportunidade 
de entrada. Além disso, na mesma semana da reunião do 
Banxico, o ministro das finanças do México, Arturo Herrera, 
deu uma entrevista a um canal de TV local onde reiterou de 
forma mais explícita o seu apoio ao presidente López 
Obrador e às medidas pouco convencionais adotadas para 
lidar com a crise do Covid-19. Isso reduziu bastante o risco de 
saída do ministro do cargo, que havia se tornado um ponto 
de preocupação relevante para nós desde o final do março. 
Esses fatos, somados ao maior alinhamento dos membros do 
Banxico em relação à política monetária e ao enorme 
impacto da crise para a atividade econômica, nos levaram a 
enxergar uma boa assimetria na posição.  Na Rússia, 
mantivemos a posição aplicada nos juros curtos. Apesar de a 
posição ter performando bastante bem no mês, vemos 
espaço para mais quedas na parte curta da curva. Ao longo 
do mês, vimos dados benignos de inflação, estabilização no 
preço do petróleo e uma melhora na moeda e nas condições 
financeiras locais. Esses fatos, somados ao Banco Central ter 
sido bastante vocal na sua intenção de cortar os juros de 
forma mais relevante, nos levam a manter a posição.
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Política de investimento

Grau de risco

Público alvo

Objetivo

Maio de 2020

Consiste em alocar no mínimo 95% de suas cotas no GAP 
ABSOLUTO MASTER FIM, que procura capturar oportunidades nos 
mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros e bolsa), 
tanto no Brasil quanto no exterior, tendo como pano de fundo 
análises macroeconômicas sólidas e um controle de risco efetivo.

Agressivo.

Investidores em geral.

Superar a variação do CDI em horizontes de médio e longo prazo.
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Informações
PL atual do fundo: R$ 273.031.965,07.
PL médio (12 meses): R$ 196.059.220,35.
PL da Estrategia: R$ 619.959.805,41
Valor de aplicação inicial: R$ 5.000,00.
Valor mínimo de movimentação: R$ 1.000,00.
Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00.
Aplicação: Cota D+0.
Resgate: Cota D+30 (corridos) com isenção de taxa de saída e Cota D+0 
com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.
Liquidação Financeira: Resgate: D+1 (útil) da data de conversão de cotas.
Taxa de administração: 1,95% ao ano.

 

Classificação Tributária: Longo prazo.
Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variação 
do CDI - marca d'água.
CNPJ: 01.823.373/0001-25
Código Anbima: 109630.
Categoria Anbima: Multimercados Macro.
Gestora: GAP Gestora de Recursos LTDA.
Administrador e distribuidor: BNY Mellon DTVM S.A.
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
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Material de divulgação. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A GAP não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer 
outro ativo financeiro. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir (disponíveis em  https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/ ). A rentabilidade 
obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, 
de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, 
podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí decorrentes. Este 
fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros 
fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,2 % aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. 
(*) Data de início da gestão: 30/12/2005 / Data de início das atividades: 16/05/1997
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