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Carta do Gestor

Caros Investidores,

No mês de fevereiro, houve forte recuperação nos mercados de ações globais 
e a bolsa brasileira não foi exceção. Em grande par te, benef iciada pela for te 
depreciação do real e pela baixa exposição dos investidores em geral, a Bovespa 
teve uma das melhores performances mensais dos últimos anos, apesar da contínua 
piora do cenário econômico e político local.

Os problemas e os desaf ios de cur to prazo da economia brasileira persistem: 
indicadores de atividade intensif icaram a queda; a inf lação continua em alta, 
exigindo medidas mais duras por par te do Banco Central e a situação da 
Petrobras permanece sem resolução. Nesse contexto de fragilidade econômica, 
a popularidade da Presidente Dilma continuou se deteriorando, o que intensif icou 
os problemas de ar ticulação política e levantou dúvidas no mercado acerca da 
capacidade do Ministro Joaquim Levy de atingir as metas propostas de ajuste f iscal.

De modo geral, fora os segmentos de bens de capital e construção civil, os 
resultados das empresas com exposição ao mercado doméstico se mostraram 
resilientes. Os impactos da queda da renda real das famí lias e os efeitos dos 
apertos f iscal e monetário deverão se ref letir de forma mais generalizada nos 
próximos trimestres e acreditamos que o mercado reverterá as suas projeções 
de lucro futuro.

Alocações Setoriais e Direcionais

Aproveitando a alta do mês de fevereiro, os fundos SPX Patriot e SPX Apache 
reduziram suas alocações direcionais, operando com exposição comprada média 
de 79%.

Em termos setoriais, os fundos mantiveram exposições relevantes aos setores de 
bancos, consumo básico e a empresas de commodities que se beneficiem da depreciação 
cambial. No mês, montamos posições compradas em empresas de serviços financeiros 
e seguradoras.

No SPX Falcon, a exposição bruta média foi próxima de 110%, e a líquida, de 27%.

Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições específicas nos setores de 
consumo, telecomunicações e mineração, além de índices futuros e derivativos atrelados 
ao desempenho do Ibovespa. Durante o mês, voltamos a vender o setor de utilities.
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Performance

No mês de fevereiro, o SPX Patriot rendeu 9,40% e o SPX Apache 9,52%, enquanto 
o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 9,33% e 9,97% respectivamente. 
O SPX Falcon apresentou alta de 5,59%.

Os destaques positivos entre as posições compradas foram os setores de bancos, 
commodities, consumo e transporte & logística.

Entre as posições vendidas, contribuíram positivamente os setores de mineração 
e utilities, enquanto a posição vendida em futuros de Ibovespa contribuiu de forma 
negativa para o desempenho do fundo.
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