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RELATÓRIO DE PERFORMANCE 
 
 
COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
 
O GAP Absoluto teve uma rentabilidade no mês de -0,48%, acumulando 2,79% no ano, 
5,51% nos últimos 12 meses e 14,71% nos últimos 24 meses. O resultado negativo do 
fundo no mês de abril veio principalmente de posições vendidas em dólar. 
 
A despeito do alto nível de ruídos, o cenário político segue sustentando a nossa tese de 
que uma reforma da previdência satisfatória será aprovada. A articulação do executivo 
com o Congresso dá sinais de melhora, mas ainda apostamos em um processo lento, 
não-linear e com um inevitável grau de diluição. Do lado da atividade, sucessivas 
frustrações e a percepção de que o nível de incerteza se manterá elevado nos próximos 
meses nos levou a revisar significativamente a nossa projeção para o PIB. Conjugado 
com métricas de inflação subjacente em patamares confortáveis e expectativas 
ancoradas, acreditamos que esse ambiente aumenta as chances de um corte de juros 
ainda esse ano. Nesse contexto, optamos por concentrar a maior parte da exposição 
local em posições aplicadas em juros reais e nominais. No curto prazo, pressões 
inflacionárias pontuais têm impedido um desempenho melhor desses ativos, mas 
acreditamos que isso irá se dissipar nos próximos meses.  
 
No book de moedas, continuamos carregamos uma posição comprada em real contra o 
dólar, mas em tamanho menor e parcialmente através de opções. Também iniciamos 
uma posição vendida em dólar contra o peso chileno, que deverá se beneficiar da 
melhora da indústria em âmbito global. Apesar de os indicadores não terem 
apresentado a melhora esperada nesse mês, mantemos a visão de que o afrouxamento 
das condições financeiras e as políticas de estímulo na China realizadas até aqui 
parecem suficientes para a melhora do ciclo industrial global. Por fim,  seguimos com 
uma posição comprada na coroa norueguesa contra o euro. Nas últimas semanas, 
diversos bancos centrais adotaram medidas mais acomodatícias. Na Noruega, 
entretanto,  há uma necessidade mais latente de seguir o processo de normalização da 
política monetária. A alta de juros, apoiada em pressões inflacionárias, favorece a 
valorização da sua moeda. 
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ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE 
 
 

Mercado Abr Ano 12 meses 24 meses 

Ações -0.24% 0.27% 1.31% 3.15% 

Juros Pré -0.25% -0.30% -0.65% -2.11% 

Juros Pós + Inflação 0.20% 1.02% 2.24% 2.67% 

Juros Globais 0.00% 0.04% 1.26% 3.07% 

BRL -0.49% 0.78% -0.74% -0.86% 

Moedas Globais -0.06% 0.02% -1.00% -0.52% 

Commodities 0.00% 0.00% -0.41% -0.53% 

Outros -0.05% -0.21% -0.45% -0.66% 

Custos -0.11% -0.86% -2.38% -3.78% 

CDI 0.52% 2.04% 6.34% 14.28% 

TOTAL -0.48% 2.79% 5.51% 14.71% 

Alfa -0.95% 0.80% -0.78% -0.21% 

% CDI - 140% 88% 99% 

 
 
 
 
DADOS GERAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PL Estratégia (31/03/2019) R$ 367.666.198 Índice de Sharpe 0.43 

Data de Início 30/12/2005 Retorno anualizado desde o início 12.96% 

Aplicação Mínima R$ 5.000 Alpha anualizado desde o início 1.97% 

Cotização de Resgate D+30 Volatilidade (12 meses) 4.47% 
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RENTABILIDADE ACUMULADA 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
Material de divulgação. Este material tem propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela GAP Gestora 
de Recursos e não deve ser considerada como oferta de venda dos fundos de investimento geridos pela empresa. A GAP Gestora não faz 
distribuição de fundos. 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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de 
rentabilidade futura. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de 12 meses, no mínimo. 
Fundos de investimento podem utilizar 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, podendo inclusive 
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o 
prejuízo do fundo. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o Regulamento do Fundo 
antes de investir (disponíveis em www.gapasset.com.br). A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Apesar de 
todo cuidado, tanto na coleta quanto no manuseio das informações apresentadas, as empresas não se responsabilizam por operações ou 
decisões de investimentos tomadas com base neste relatório. Todas as opiniões e estimativas são elaboradas dentro do contexto e 
conjuntura no momento em que a publicação é editada. Nenhuma informação ou opinião deve ser interpretada ou tem intenção de ser 
uma oferta de compra ou de venda dos ativos mencionados. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. 
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador / BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 
02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone: (21) 3219-2998 Fax (21) 3974-
4501 www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219 Ouvidoria: 
ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219 
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