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Carta do gestor

Caros investidores,

Ao longo de meses, a Rússia acumulou contingente militar na fronteira com a Ucrânia, inicialmente parecendo uma
manobra por parte de Vladimir Putin para ganhar poder de barganha em negociações geopolíticas com o Ocidente, nas
quais tinha como principais objetivos: evitar o avanço da OTAN ao leste, que a Aliança se abstivesse de implantar
sistemas de armas de assalto nas fronteiras com a Rússia, e fazer com que o posicionamento militar do grupo fosse
recuado para sua configuração de 1997. Houve inúmeras reuniões entre o líder russo e os presidentes da França e dos
Estados Unidos, mas a diplomacia falhou. Sob o pretexto de que a Ucrânia teria desrespeitado o acordo de Minsk, Putin
reconheceu Donbas como independente e ordenou suas tropas a adentrarem a região. Dias depois, invadiu o resto da
Ucrânia, dando início à guerra.

Ao contrário do que alguns imaginavam, a população ucraniana se mostrou unanimemente contra a invasão, o exército
não se rendeu e está defendendo o país bravamente. Já o Ocidente foi extremamente comedido em sua reação inicial,
com sanções leves, mesmo depois de a Rússia ter invadido a região de Donbas. Porém, rapidamente os EUA e a União
Europeia aumentaram enormemente as sanções em função da pressão política da opinião pública – que se manifestou
fortemente contra Putin ao redor do mundo. As reservas internacionais do Banco Central russo foram congeladas, assim
como os bens de inúmeros oligarcas ligados ao governo. Além disso, a maior parte do comércio com a Rússia foi proibido.
Muitas empresas multinacionais também passaram a boicotá-los, encerrando suas operações no país. O custo econômico
dessas medidas para a Rússia tem sido devastador e é evidenciado pela enorme desvalorização do rublo e da bolsa local.
Provavelmente, o Presidente Putin superestimou a facilidade com que seu exército tomaria o país e não esperava o
tamanho das sanções impostas pelos governos ocidentais e pelas empresas sobre seu país.

Em paralelo à guerra, começaram a ocorrer negociações de paz entre os dois países. Publicamente, Putin demanda que a
Ucrânia reconheça a Crimeia como território russo, Donetsk e Luhanks como independentes, desista de fazer parte da
OTAN e assuma uma posição de neutralidade. Do outro lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já sinalizou
estar aberto a conversar sobre esses pontos. No entanto, há dúvidas quanto ao real interesse de Putin em selar um
acordo de paz, e caso a guerra se prolongue, não se sabe até onde Putin estaria disposto a ir. Vale pontuar o risco de
cauda do escopo do conflito militar aumentar, envolvendo outros países, ou a OTAN, o que teria consequências terríveis
para a atividade global e para os ativos de risco.

No curto prazo, pode-se encarar este evento como um novo choque de oferta, principalmente sobre commodities e sobre
as cadeias de produção, gerando aumentos dos custos e escassez de insumos para diversas cadeias de suprimento.
Portanto, ao mesmo tempo em que a atividade é impactada negativamente, a inflação é pressionada. Vale lembrar que
antes do conflito, fortes pressões inflacionárias já vinham sendo observadas, o que levaria os principais bancos centrais
do mundo a apertarem suas políticas monetárias. Embora a guerra tenha diminuído a urgência dos bancos centrais, a
realidade é que estes estão cada vez mais “atrás da curva”. Consequentemente, aumentou a probabilidade de terem que
apertar as condições monetárias mais à frente para um nível mais restritivo, a fim de conter a inflação, o que poderia
gerar uma desaceleração na economia mais significativa.

A médio prazo, vemos três consequências importantes da guerra: (i) aumento dos orçamentos militares; (ii) busca pela
independência energética por parte da Europa; (iii) potencial redução da integração financeira dos países que estão fora do
eixo América do Norte/Europa/Japão e aumento da polarização do mundo em dois blocos geopolíticos – China/Rússia e
EUA/Europa. É importante notar que todas essas tendências de médio prazo são ineficientes do ponto de vista da
alocação de recursos, e são inflacionárias. No Brasil, dados recentes de atividade vieram melhores do que o esperado, o
que nos levou a revisar nossa estimativa de PIB positivamente – embora ainda esperemos crescimento próximo a zero
para o ano. Apesar do elevado nível de arrecadação nos últimos meses, entendemos que esta melhora é conjuntural e não
consequência de melhorias no arcabouço fiscal do país. Considerando que estamos em ano eleitoral, acreditamos que o
governo aproveitará esta melhora de arrecadação para aumentar gastos e isenções. O Executivo já anunciou uma redução
do IPI, e deve anunciar um reajuste da faixa de isenção de IRPF. Além disso, é provável que anuncie medidas para reduzir
o impacto da alta recente dos combustíveis no bolso dos consumidores. No que tange à inflação, ainda não vimos uma
inflexão consistente na trajetória, que na realidade tem surpreendido para pior nas divulgações recentes. Entendemos que
os choques de oferta conseguintes aos conflitos geopolíticos devem gerar pressões inflacionárias adicionais. Em função
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deste contexto, entendemos que o BCB continuará a aumentar o juro nas próximas reuniões, atingindo uma taxa terminal
perto de 13%. O populismo da política fiscal do atual governo, a incerteza quanto à agenda econômica do próximo
governo, e o cenário prospectivo para a inflação devem manter os prêmios de risco elevados no mercado de juros no curto
prazo.

Entendemos que o aumento dos juros e as pressões inflacionárias que estão por vir impactarão negativamente o lucro
das empresas. Além disso, o elevado custo de oportunidade deve impedir que a bolsa brasileira negocie em níveis de
valuation elevados no curto prazo. No entanto, embora o cenário interno não seja benigno, há firmas em bom momento
operacional que se encontram com uma precificação atrativa, logo apresentam bom risco-retorno, apesar da adversidade
macro.

Alocações Setoriais e Direcionais

Em fevereiro, aumentamos levemente a exposição à bolsa brasileira, mantendo nossa posição um pouco abaixo do que
consideramos neutro. Já no exterior, seguimos comprados na bolsa chilena contra a bolsa americana; também temos
algumas posições em Mineradoras e empresas de Óleo e Gás estrangeiras.

No Brasil, temos mantido uma carteira bastante diversificada. Setorialmente, vale destacar que reduzimos os
investimentos nos setores de Serviços Financeiros, enquanto aumentamos a exposição aos setores de Consumo Básico,
Saúde e Utilities. Além disso, embora a exposição agregada às commodities tenha ficado praticamente inalterada,
diminuímos as posições em Mineradoras e aumentamos em Agrícolas.

Performance

No mês, o SPX Patriot rendeu -2,96%, o SPX Apache -3,07%, enquanto o benchmark IbrX-100 e o índice Ibovespa subiram
1,46% e 0,89% respectivamente. Já o SPX Falcon rendeu -2,26%.

FEV 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Desde o PL Atual  (R$) PL Master (R$) Tx. Adm. Ínicio

Início PL Médio (R$) Tx. Perf. Status

SPX Falcon FIQ FIA -2,26% 2,94% 6,49% 1,38% 19,36% 10,82% 19,96% 39,14% 6,03% 6,32% 11,64% 9,16% 237,05% 449.416.084 2.0% 14/09/12

Retorno IPCA+6% 1,14% 2,25% 16,99% 10,58% 10,05% 10,09% 8,96% 12,98% 17,16% 12,92% 12,31% 3,82% 204,33% 949.685.221 20,0% Fechado

SPX Long Bias  Prev FIQ FIA -2,48% 2,53% -5,94% - - - - - - - - - -3,56% 8.457.043 2.0% 13/04/21

Retorno IPCA+IM A-B+0.7% 1,18% 2,33% 11,34% - - - - - - - - - 13,93% 4.494.317 20% Aberto

SPX Patriot FIQ FIA -2,96% 3,20% -4,83% -0,92% 30,79% 16,18% 33,92% 45,14% -6,42% -0,42% 1,86% 7,31% 192,75% 53.495.327 2.0% 14/09/12

Retorno IBX 1,46% 8,43% -11,17% 3,50% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 0,52% 121,87% 142.136.070 20% Fechado

SPX Apache FIQ FIA -3,07% 1,70% -5,46% -3,23% 29,58% 15,68% 31,29% 41,51% -5,89% -0,83% 2,39% 6,63% 163,99% 185.786.346 2.0% 18/10/12

Retorno IBX 1,46% 8,43% -11,17% 3,50% 33,39% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 2,86% 127,04% 168.424.883 20% Aberto
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