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Carta do Gestor

Caros investidores,

O mês de março foi marcado por uma for te alta nas principais bolsas globais e 
emergentes rever tendo, assim, as quedas observadas nos meses de janeiro e 
fevereiro. A expectativa de melhora na atividade chinesa, principalmente no setor 
imobiliário; a recuperação dos preços das commodities; e principalmente a recente 
sinalização mais dovish do Fed – dando ênfase relevante à desaceleração da 
atividade externa e ao desempenho do mercado f inanceiro – foram os principais 
motivos que impulsionaram os mercados.

No Brasil, a bolsa brasileira subiu 17%. Mais uma vez, a discussão foi for temente 
centrada ao redor da probabilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
A pressão das ruas, os novos desdobramentos da Operação Lava Jato e o 
distanciamento do PMDB e de outros par tidos menores da base aliada f izeram 
com que a probabilidade de impeachment aumentasse ao longo do mês de março.

Saindo um pouco do cenário político, apesar de concordarmos que uma troca 
de governo teria efeitos positivos na conf iança do mercado e possivelmente uma 
melhora na economia já no curto prazo, dada a situação atual das contas públicas, 
a alta alavancagem das empresas e o valuation atual das empresas listadas, vemos 
um upside limitado no Ibovespa, principalmente considerando que as estimativas 
de resultados ainda precisam de ajustes para baixo e que há risco relevante de 
aumento na carga tributária. Por outro lado, vale também destacar a inf lação 
surpreendendo para baixo, o que nos leva a crer que a redução dos juros 
domésticos pode vir antes do que esperado pelo mercado.

Alocações Setoriais e Direcionais

Devido às incertezas políticas em relação ao impeachment e seus efeitos sobre 
a percepção dos investidores em relação à bolsa brasileira, optamos por manter 
nossa exposição direcional.

Setorialmente, reduzimos a alocação em papel & celulose e aumentamos em 
utilities.

Performance

No mês de março, o SPX Patriot rendeu 9,14% e o SPX Apache 9,86%, enquanto o 
benchmark IBrX-100 e o índice Ibovespa subiram 15,41% e 16,97% respectivamente. 
O SPX Falcon apresentou alta de 3,17%.
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Os destaques positivos entre as posições compradas foram os setores f inanceiro, 
de seguros e de consumo básico, enquanto o negativo f icou por par te do setor 
de papel & celulose. Entre as alocações vendidas, destacaram-se positivamente os 
setores de utilities e tecnologia, enquanto as posições vendidas em mineração e 
siderurgia contribuíram de forma negativa para o desempenho do fundo.

MAR 2016 2016 2015 2014 2013 2012 Desde PL Atual PL Master Tx. Adm. Ínicio

o Início PL Médio Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA 3,17% 10,05% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 51,2% 793.577.050
1.429.983.124

2.0% 14/09/12

diferencial do IPCA+6% 1,95% 5,70% -11,12% -6,60% -0,68% 5,34% -9,78% 939.438.447 20,0% Fechado

SPX Patriot FIQ FIA 9,14% 11,61% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 13,7% 81.312.486
141.557.897

2.0% 14/09/12

diferencial do IBX -6,28% -2,32% 5,98% 2,35% 4,99% 6,79% 19,21% 145.466.407 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA 9,86% 11,86% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 14,0% 8.374.726
90.103.277

2.0% 18/10/12

diferencial do IBX -5,56% -2,07% 6,52% 1,95% 5,52% 3,76% 17,30% 97.247.740 20% Fechado


