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Carta do Gestor

2014: Um Ano Difícil para as Economias Emergentes

Caros Investidores,

Ao longo de 2013 advertimos sobre as fraquezas da economia brasileira diante 
do cenário relativamente favorável para ativos de risco. Houve uma melhora nas 
perspectivas para a atividade americana ao longo do ano, a situação na Europa 
se estabilizou e a China mostrou sinais de uma leve desaceleração econômica em 
linha com as expectativas do mercado e o discurso do seu governo.

O início de 2014 sugere que esse ano não será tão favorável quanto o ano passado 
para as economias emergentes. Após anos de expansão de crédito e liquidez 
global abundante, diversos países desse grupo apresentam for tes desequilíbrios 
f iscais e externos que precisam ser resolvidos.

Especificamente na China, o mês de janeiro trouxe sinais agudos de estresse no 
mercado de crédito, o que gera dúvidas sobre o crescimento para frente. Os países 
com maiores desequilíbrios foram os primeiros a sofrer e as respostas dos governos 
foram na linha de juros mais elevados. Uma consequência inevitável parece ser um 
menor crescimento das economias emergentes.

A economia brasileira continua atravessando as mesmas dif iculdades dos 
últimos anos e as respostas do governo continuam sem endereçar os principais 
desequil í br ios . Além disso, as notícias sobre o crescimento interno e a 
disponibilidade de energia e infraestrutura continuam piorando. Nesse cenário, 
e dada a abertura de juros reais no mercado local, ainda não vemos um retorno 
atrativo na bolsa brasileira.

Apesar da for te queda evidenciada em janeiro, continuamos com uma posição 
direcional conservadora, favorecendo os setores que se beneficiam de um câmbio 
mais depreciado e o setor f inanceiro, onde vemos valorações atrativas.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache mantiveram a alocação direcional no mês de 
janeiro, quando operaram com uma exposição comprada média próxima a 84%.

Em termos setoriais, mantivemos posições compradas em bancos, transporte & logística 
e em empresas de commodities que se beneficiam do câmbio depreciado, especialmente 
no setor de papel & celulose.

No caso do SPX Falcon, a exposição bruta média foi de 100% e a alocação líquida 
média de 50%.

Na alocação vendida, mantivemos a exposição ao setor de consumo discricionário 
local, ao setor de utilities e a uma cesta de empresas de consumo da América Latina.
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Performance

No mês de janeiro, o fundo SPX Patriot rendeu -3,8% e o SPX Apache -4,6%, 
enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa caíram -8,2% e -7,5%, 
respectivamente. O SPX Falcon apresentou um resultado zerado.

Os destaques positivos nas posições compradas foram os setores de consumo e de 
transporte & logística; na parte vendida, os setores de utilities e óleo & gás. Na parte 
negativa, se destacaram as posições compradas no setor de commodities.

Dentre as posições vendidas, destacou-se a cesta de empresas de consumo da 
América Latina.


