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As contribuições negativas para o fundo em setembro 

vieram de posições aplicadas em juros nominais no Brasil e 

em outros emergentes e de posições direcionais na bolsa 

brasileira. Do lado positivo, os destaques foram posições 

compradas em dólar contra o real e posições no book long 

& short.

No mercado local, iniciamos o mês com uma visão 

construtiva para ativos de risco, por conta da melhora da 

governabilidade e das boas perspectivas de retomada da 

economia. No entanto, o cenário acabou sendo 

contaminado pelo debate fiscal em torno do financiamento 

do Renda Brasil. Diante da resistência do presidente em 

acatar as propostas da equipe econômica, que implicariam 

em financiar o programa através de revisões em outros 

gastos, usamos a compra do dólar contra o real como 

hedge para as posições em juros e bolsa, o que atenuou 

boa parte das perdas. Acreditamos que o tema fiscal 

seguirá ditando o rumo dos preços dos ativos nos 

próximos meses.  A dificuldade em encontrar uma fonte de 

financiamento para o Renda Brasil que respeite o teto e 

seja politicamente palatável aumenta a probabilidade de 

um impasse mais prolongado ou de soluções que piorem 

a sustentabilidade da dívida brasileira. Nesse ambiente, 

ainda que o nosso cenário base seja de uma solução 

minimamente responsável, temos optado por uma 

abordagem mais tática em relação aos ativos brasileiros 

enquanto não se desenha uma definição mais concreta 

da questão fiscal.

No book long & short, os destaques positivos do mês 

vieram de uma posição de Vale contra Rio Tinto, de uma 

carteira no S&P (value vs. growth) e de uma carteira de 

bancos contra o Ibovespa. 

No cenário internacional, as eleições americanas se 

aproximam e as últimas pesquisam confirmam o 

favoritismo de Joe Biden. Sua vantagem tem se mantido 

estável nos últimos meses e maior do que a verificada por 

Hillary em 2016. 



BC mais cauteloso, ambiente global para emergentes 

melhor (vide a boa performance das moedas) e atividade 

melhorando na margem, os juros curtos deveriam ter 

mais prêmio e a inclinação deveria ceder para níveis 

mais baixos apesar da dificuldade com o fiscal. Por fim, 

temos uma pequena posição aplicada nos juros curtos 

do México por enxergar uma assimetria na precificação 

da próxima reunião.

Além disso, Biden encontra-se à frente em vários estados-

chave onde Trump venceu em 2016 e há um montante 

baixo de eleitores indecisos, o que também favorece o 

candi dato democrata. No Senado, ainda que poucas 

cadeiras estejam em jogo (35 de 100), não podemos 

descartar uma reversão da atual maioria republicana. 

Assim, uma vitória democrata no executivo e nas duas 

casas legislativas – a chamada Blue Wave – passou de algo 

pouco provável há alguns meses para uma possibilidade 

concreta. Esse cenário teria implicações econômicas 

enormes, já que os democratas são extremamente 

favoráveis a volumosos pacotes fiscais e de infraestrutura, 

assim como mais gastos em saúde e em pautas ESG. Biden 

provavelmente teria uma relação menos bélica com a China 

e na política externa. Do lado negativo, teríamos uma maior 

regulamentação e aumento de impostos para financiar os 

gastos fiscais. Entendemos que uma vitória do candidato 

democrata favoreceria países emergentes e uma potencial 

queda do dólar. Combinado ao fato de que os estímulos 

monetários e fiscais devem prosseguir fortes nos próximos 

trimestres, mantemos a nossa visão de um pano de fundo 

global positivo para ativos de risco.

No livro de juros emergentes, encerramos a posição 

aplicada nos juros curtos da Rússia ainda no início do mês. 

Apesar do cenário benigno de inflação, o quadro 

geopolítico continuou se deteriorando e o risco de novas 

sanções internacionais se intensificou. Adicionalmente, em 

entrevista a um canal local, a presidente do BC soou menos 

vocal na flexibil ização dos juros. Diante desses 

desenvolvimentos, optamos por sair da posição. Na África 

do Sul, continuamos carregando posições pequenas 

aplicadas na inclinação e iniciamos uma posição tomada na 

parte curta. Em um contexto de fragilidade fiscal e com 

prêmio de risco elevado na parte mais longa da curva, 

temos visto dados domésticos pós-reabertura mais fortes, 

tanto na inflação quanto na atividade. Por isso, acreditamos 

que o Banco Central deveria manter uma postura de maior 

cautela nos cortes dos juros, o que foi confirmado na 

reunião de setembro. Entendemos que nesse cenário de 



Política de investimento

Grau de risco

Público alvo

Objetivo

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$ 465.251.760,03.
PL médio (12 meses): R$ 274.880.620,19.
PL da Estratégia: R$ 1.007.456.382,44.
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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