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Carta do Gestor

Caros Investidores,

Em nossa última car ta, ressaltamos que existiam dois r iscos que nos fariam 
mudar a posição direcional nos fundos, que se encontrava levemente acima do 
que consideramos neutra. Especif icamente, um deles era a possibilidade de a 
presidente Dilma se recuperar nas pesquisas de intenção de voto e acirrar a 
disputa eleitoral. 

Ao longo do mês de setembro, devido a equívocos cometidos ao longo da 
campanha da candidata Marina e, principalmente, a uma campanha muito agressiva 
por parte do PT, a presidente não só recuperou terreno perdido, como também 
passou a liderar as pesquisas referentes ao segundo turno.

Nessa nova conjuntura política, decidimos reduzir de maneira relevante nossas 
posições compradas, terminando o mês com uma das menores exposições líquidas 
da história dos nossos fundos.

Esse favoritismo de Dilma acabou se materializando nas urnas, mas o resultado foi 
de certa maneira surpreendente, uma vez que o candidato Aécio Neves conseguiu 
um total de votos válidos muito acima do que era apontado pelas pesquisas dias 
antes do pleito, chegando ao segundo lugar e se posicionando como uma ameaça 
real para a candidata à reeleição.

Faltando poucos dias para o segundo turno e diante do evento binário que a vitória 
de cada candidato representa, a falta de visibilidade sobre o resultado f inal nos faz 
manter uma posição direcional abaixo do que consideramos neutra.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache mantiveram alocações direcionais mais 
conservadoras no mês de setembro, quando operaram com uma exposição comprada 
média próxima a 90%, encerrando o mês em 80%.

Em termos setoriais, mantivemos exposições relevantes nos setores de bancos, 
consumo básico, óleo & gás e em empresas de commodities que se beneficiam de 
depreciação cambial.

No fundo SPX Falcon, a exposição bruta média foi de 125% e a alocação líquida média 
de 60%, encerrando o mês em 42%.

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

No mês de setembro, o fundo SPX Patriot rendeu -9,84% e o SPX Apache, -10,16%, 
enquanto o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa caíram 11,25% e 11,70%, 
respectivamente. O SPX Falcon apresentou queda de 5,80%.

O destaque positivo entre as posições compradas foi o setor de commodities. Do 
lado negativo, se destacaram posições nos setores de bancos e transporte & logística.

Entre as posições vendidas, se destacaram os setores de utilities e mineração.
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