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Carta do Gestor

Caros Investidores,

Após muitos meses de especulação, a conclusão das eleições permite projetar 
um cenário base para nossas alocações. Apesar de o Índice Bovespa ter aberto 
a sete por cento de queda no dia seguinte à votação, o mercado recuperou-se 
ao longo das semanas subsequentes, voltando para níveis próximos à véspera do 
segundo turno. Isso provavelmente se explica pela perspectiva, principalmente de 
investidores estrangeiros, de que ocorra uma melhora na qualidade na condução 
da política econômica.

Apesar da expectativa de mudanças no segundo mandato do governo Dilma, 
entendemos que os desaf ios serão enormes, independente de quem estiver 
na condução da política econômica no Ministério da Fazenda. Nesse contexto, 
parece razoável trabalhar com um cenário de juros maiores, inf lação pressionada, 
decepção no crescimento e chances não desprezíveis de falta de energia elétrica. 
Agravando ainda mais o cenário, os preços de commodities relevantes para o Brasil 
recuaram for temente nos últimos meses e os fundamentos microeconômicos 
não parecem dar sinais de uma reversão em um futuro próximo. Dito isso, o 
que vislumbramos que possa ter impacto positivo na bolsa é o real mais fraco, 
benef iciando fortemente alguns setores e empresas listadas em bolsa.

Quando comparamos nosso custo de oportunidade ao valuation atual do mercado, 
temos um viés negativo com o patamar de preços das empresas, principalmente 
se considerarmos que os riscos do cenário são para baixo. Acreditamos que 
passado esse movimento inicial, se não ocorrerem surpresas suf icientemente 
positivas em relação à condução da política econômica, a maior probabilidade é 
de um desempenho fraco da Bovespa, com risco-retorno negativo para alocações 
otimistas, considerando o nível de preços atuais. Historicamente, para que a 
compra da bolsa brasileira tenha sucesso em um momento de alta de juros e de 
um cenário macroeconômico desaf iador, os preços das ações devem estar mais 
atrativos, abaixo dos preços atuais.

Apesar de enxergarmos alguns ativos já com preços razoáveis, acreditamos que 
quando os comparamos a um custo de oportunidade ajustado aos riscos da atual 
conjuntura, oportunidades melhores irão aparecer à frente. Tempo e paciência 
são importantes nesse cenário.

Enquanto não enxergarmos uma mudança expressiva no que diz respeito à 
condução da economia ou uma queda de preços mais signif icativa, manteremos 
a exposição direcional de nossos fundos próxima dos mínimos históricos, evitando 
empresas públicas e de consumo discricionário, favorecendo bancos e exportadoras. 
Dentro desse grupo, evitamos exposição ao setor de aço e de mineração por não 
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terem um valuation atrativo o suf iciente mesmo trabalhando em nossos modelos 
com premissas mais otimistas em relação ao preço dos produtos vendidos e 
considerando um real um pouco mais fraco.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache mantiveram alocações direcionais próximas 
do mínimo histórico durante o mês de outubro, quando operaram com uma 
exposição comprada média de 80%.

Em termos setoriais, mantivemos exposições relevantes aos setores de bancos, 
consumo básico e em empresas de commodities que se beneficiem da depreciação 
cambial. Vale destacar que aumentamos nossas posições em empresas no setor 
f inanceiro e de seguros.

No SPX Falcon, a exposição bruta média foi próxima de 145% e a alocação líquida 
média, 40%.

Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições nos setores de utilities, 
telecomunicações e mineração. Grande parte da carteira short do fundo utiliza-se 
de derivativos atrelados ao desempenho do Índice Bovespa.

Performance

No mês de outubro, o SPX Patriot rendeu 2,45% e o SPX Apache 2,55%, enquanto 
o benchmark IBrX-100 e o Índice Bovespa subiram 0,95%. O SPX Falcon apresentou 
alta de 3,30%.

Os destaques positivos dentre as posições compradas foram os setores de bancos 
e de educação. Do lado negativo, se destacaram posições no setor de shoppings & 

properties.

Dentre as posições vendidas, contribuíram positivamente os setores de mineração, 
utilities e uma posição específica no setor de óleo & gás.
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4,99%

7,31%

6,79%

14,50%

11,62%

145.272.589

171.328.535

 

322.076.140
2,0%

20%

14/09/12

Fechado

SPX Apache FIQ FIA
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já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela SPX a data 
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