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RELATÓRIO DE PERFORMANCE 
 
 
COMENTÁRIOS E PERSPECTIVAS 
 
O GAP Absoluto teve uma rentabilidade no mês de 3,90%, acumulando 8,72% no ano, 
11,03 % nos últimos 12 meses e 23,79% nos últimos 24 meses. Da mesma forma como 
em maio, a maior contribuição positiva para os fundos no mês de junho veio de posições 
aplicadas em juros nominais e reais.  
 
Ao longo do mês, o nosso call de que a perspectiva de inflação benigna aliada a uma 
economia estagnada iria intensificar as discussões de cortes na Selic acabou se 
transformando no cenário central do mercado, inclusive sendo ratificado pelo BACEN na 
última ata do COPOM. Essas posições geraram em torno de 350 bps de alfa. Após a 
divulgação da ata do COPOM, com o mercado já precificando em torno de 100 pontos 
de queda nos juros, optamos por zerar boa parte da exposição em juros nominais, 
mantendo a posição de juros reais. Além disso, as posições aplicadas em cupom cambial 
contribuíram em torno de 90 bps positivos para a performance do mês. A perspectiva de 
aprovação de uma reforma da previdência que amenize preocupações fiscais de curto 
prazo, junto com uma diretriz de desinvestimentos públicos do governo geram 
oportunidades para investidores estrangeiros melhores capitalizados e, portanto, 
perspectiva de fluxo de capital. Tais fluxos têm potencial de levar a curva de cupom 
cambial a se estabilizar em níveis similares a países do peer group. 
 
Dada a alta incerteza gerada pela intensificação das tensões comerciais, procuramos 
concentrar nossas posições internacionais em casos idiossincráticos. Iniciamos uma 
posição aplicada na taxa de juros do México. O cenário doméstico mexicano é de uma 
economia desacelerando e uma inflação rumando para a meta do Banco Central.  O 
Banxico vinha mantendo uma postura bastante restritiva, a fim de garantir estabilidade 
financeira e evitar uma depreciação cambial. Porém, os desenvolvimentos recentes da 
economia mexicana e mundial, esta última acompanhada de forte fechamento das taxas 
de juros, mudaram o balanço de riscos a que o Banxico se vê exposto. 
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ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE 
 
 

Mercado Jun Ano 12 meses 24 meses 

Ações -0.04% -0.23% 0.44% 3.09% 

Juros Pré 2.06% 3.34% 3.09% 5.56% 

Juros Pós + Inflação 1.70% 4.00% 5.24% 5.39% 

Juros Globais -0.26% -0.52% 0.49% 3.85% 

BRL -0.21% 0.44% -1.10% -2.09% 

Moedas Globais -0.04% -0.33% -0.95% -1.01% 

Commodities 0.00% 0.00% -0.23% -0.35% 

Outros 0.84% 0.68% 0.60% 0.07% 

Custos -0.62% -1.73% -2.90% -4.94% 

CDI 0.47% 3.07% 6.35% 14.22% 

TOTAL 3.90% 8.72% 11.03% 23.79% 

Alfa 3.43% 5.65% 4.68% 9.57% 

% CDI 830% 284% 174% 167% 

 
 
 
 
DADOS GERAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL Estratégia (28/06/2019) R$ 381,978,748.06 Índice de Sharpe 0.49 

Data de Início 30/12/2005 Retorno anualizado desde o início 13.18% 

Aplicação Mínima R$ 5.000 Alpha anualizado desde o início 2.28% 

Cotização de Resgate D+30 Volatilidade (12 meses) 4.71% 
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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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