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Carta do Gestor

Caros Investidores,

Apesar de o Ibovespa ter f icado praticamente estável em março, a volatilidade 
observada durante o mês foi elevada. A busca pela normalização na política 
macroeconômica obriga o país a realizar diversos ajustes. A implementação dessas 
medidas é dif icultada pela baixa popularidade da presidente Dilma Rousseff e pela 
problemática situação política atual. No cenário internacional, os dados mais fracos 
de atividade nos Estados Unidos f izeram com que a primeira elevação na taxa de 
juros tenha sido, provavelmente, adiada em alguns meses.

De fato, houve avanços recentes que ajudaram no desempenho positivo da bolsa 
local, em linha com outros mercados emergentes. A presidente Dilma parece, 
nesse momento, dar for te apoio ao Ministro Levy e às políticas de ajuste f iscal; 
a desvalorização recente do real é positiva para algumas empresas e facilita a 
atração de recursos de investidores estrangeiros para a bolsa brasileira; o cenário 
político, apesar de ainda bastante complexo, parece caminhar para alguma 
estabilidade no curto prazo, mesmo que frágil, e a probabilidade de racionamento 
de energia em 2015 diminuiu consideravelmente, apesar do nível ainda muito 
baixo dos reservatórios.

Em relação à Petrobras, por mais que não existam melhoras concretas, diversas 
notícias apontam para uma maior probabilidade de que o balanço anual auditado 
seja entregue antes do f inal de abril e de que seja realizada a venda de ativos, 
contribuindo para a melhora da situação em que a empresa se encontra.

Apesar dos fatos positivos citados, o cenário para o Brasil e, especialmente 
para a bolsa, continua sendo desaf iador. Acreditamos que o mercado não está 
precif icando corretamente os efeitos de uma recessão, da queda nos preços das 
commodities nos mercados internacionais e do ajuste f iscal que deverá ocorrer nos 
próximos anos e impactar lucros de forma não desprezível. As ações de empresas 
de maior qualidade e mais bem preparadas para esse cenário parecem muito bem 
precif icadas e com múltiplos historicamente elevados, considerando que o custo de 
oportunidade continua alto, devido ao elevado patamar dos juros reais e nominais, 
que, de forma geral, não acompanharam o otimismo recente da bolsa.

Alocações Setoriais e Direcionais

Devido ao recente conjunto positivo de notícias no Brasil e ao cenário externo 
mais propenso à tomada de risco devido aos dados fracos nos Estados Unidos, 
mesmo considerando o upside do mercado acionário local limitado, decidimos 
por aumentar marginalmente a exposição direcional dos nossos fundos, ainda que 
mantendo alocações conservadoras.
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Em termos setoriais, mantivemos exposições destacadas aos setores de bancos, serviços 
financeiros e a empresas de commodities que se beneficiam da depreciação cambial. 
No mês, reduzimos a alocação no setor de bancos.

Em relação às alocações vendidas, mantivemos posições nos setores de consumo, 
mineração e telecomunicações, além de índices futuros e derivativos atrelados ao 
desempenho do Ibovespa.

Performance

No mês de março, o SPX Patriot rendeu -0,36% e o SPX Apache -0,67%, enquanto 
o benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa caíram 0,50% e 0,84% respectivamente. 
O SPX Falcon apresentou alta de 1,16%.

Os destaques positivos entre as posições compradas foram os setores de commodities, 
serviços financeiros e a carteira long internacional, enquanto os negativos ficaram por 
parte dos setores de bancos e transporte & logística.

Entre as posições vendidas, contribuíram positivamente os setores de mineração, 
telecomunicações e a carteira short internacional, enquanto a posição vendida em 
consumo colaborou de forma negativa para o desempenho do fundo.
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