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Carta do Gestor

Caros Investidores,

No mês de agosto a per formance da bolsa brasileira foi dominada pelos 
acontecimentos políticos. Na ausência de grandes novidades no front externo, o 
cenário se encaminhava para uma disputada eleição entre duas visões antagônicas 
sobre o diagnóstico dos problemas econômicos e a forma de resolvê-los. Diante 
desse panorama, e vislumbrando um leve favoritismo da Presidente Dilma, a nossa 
estratégia foi diminuir significativamente a exposição direcional dos fundos.

No meio do mês, a trágica morte de Eduardo Campos mudou o cenário eleitoral 
e, se por um lado o acidente diminuiu sensivelmente as chances de vitória de Aécio 
Neves, por outro lado Marina surgiu como a candidata com mais chances de vencer 
o pleito, no lugar da então favorita Dilma Rousseff. Na medida em que o favoritismo 
da candidata do PSB foi se materializando e seu plano de governo para a economia 
foi bem aceito pelo mercado, aumentamos substancialmente a posição comprada, 
fechando o mês com uma exposição acima do que consideramos neutro.

A velocidade com que o mercado precificou a “vitória” de Marina e as expectativas 
implícitas nos atuais valuations sobre a direção econômica que o governo tomaria 
deixam o mercado sensível a fortes correções caso:

i) Dilma consiga se recuperar nos quase dois meses de campanha que ainda existem 
até a realização do segundo turno;

ii) o anúncio da equipe de governo de Marina decepcione o mercado.

Continuaremos com uma exposição comprada, monitorando atentamente os riscos 
enumerados anteriormente.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache aumentaram suas alocações direcionais 
compradas no mês de agosto, quando operaram com uma exposição comprada média 
próxima a 92%, fechando o mês em 99%.

Em termos setoriais, mantivemos exposições relevantes aos setores de bancos, 
consumo básico e em empresas de commodities que se benef iciam do câmbio 
depreciado, além de termos montado posição no setor de óleo & gás.

No SPX Falcon, a exposição bruta média foi de 100% e a alocação líquida média de 
62%. Fechamos o mês em 77%.

Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições nos setores de utilities e 
consumo discricionário. Montamos uma cesta vendida em mineradoras locais e globais.
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Performance

No mês de agosto, o fundo SPX Patriot rendeu 7,22% e o SPX Apache 7,97%, 
enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 9,59% e 9,78%, 
respectivamente. O SPX Falcon apresentou alta de 4,19%.

Os destaques positivos nas posições compradas foram os setores de bancos e 
consumo básico. Do lado negativo, se destacaram posições compradas no setor de 
transporte e logística.

Entre as posições vendidas, destacou-se positivamente a estratégia vendida em 
mineradoras. Por outro lado, as alocações vendidas em consumo discricionário 
contribuíram negativamente para o resultado do fundo.
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