
O fundo Sparta Cíclico FIM tem um perfil agressivo e busca altas rentabilidades com exposição em ações, commodities e moedas. Com 
mais de 10 anos de existência, acumulou diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o fundo Global Macro com o maior retorno 
do mundo em 36 meses segundo a BarclayHedge.

RENTABILIDADE

* (R$ MM)

Desempenho (12m)

Sharpe -

% do CDI -

DADOS ESTATÍSTICOS

DESEMPENHO DESDE O INÍCIOATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE (12M)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO CDI

2005 - - - - - - - - - 2,7% 11,7% 2,0% 14,2% 3,4%

2006 14,9% 6,9% -4,4% 0,0% 6,0% -1,8% 7,2% -8,4% 14,8% -1,6% 2,9% 5,6% 47,6% 15,0%

2007 -5,8% 6,3% 0,4% 17,5% 23,4% 12,0% 6,0% 5,3% 16,7% 30,2% 25,6% -0,9% 244,9% 11,9%

2008 -27,8% 61,8% 3,2% 17,1% 39,4% 18,7% 1,5% -1,2% -0,7% 6,0% -6,1% -6,4% 116,3% 12,4%

2009 2,5% 5,4% 3,8% -4,3% -9,7% -1,1% -4,1% -3,7% 10,4% 2,7% 11,7% 2,0% 14,2% 9,9%

2010 -6,0% 1,9% -4,6% -7,1% -14,4% -7,3% 12,5% -5,4% 15,1% 3,8% -2,8% 6,4% -11,4% 9,7%

2011 -3,1% -0,4% 2,0% 0,4% -2,2% -9,8% -11,1% -13,6% -3,5% 12,8% -1,6% 2,5% -26,5% 11,6%

2012 11,1% 1,5% 1,0% 1,8% -9,4% -4,8% 0,5% 11,4% -0,7% 2,7% -1,5% 1,3% 14,0% 8,4%

2013 -6,7% 0,8% 7,5% 1,9% -1,4% 0,2% 5,9% -8,0% 5,3% 4,3% -1,6% -1,6% 5,4% 8,1%

2014 -4,1% -10,6% -1,7% -0,7% 7,6% 11,1% 8,8% 8,6% 8,0% -9,2% 3,5% -4,3% 14,8% 10,8%

2015 0,7% 4,8% 10,1% -0,1% 6,0% -18,1% 4,9% -0,2% 10,8% 6,5% 2,4% -2,2% 24,6% 13,2%

2016 -3,1% 4,2% 11,9% -0,1% 4,7% -0,8% -6,5% 11,2% 2,7% 3,9% -2,2% 1,5% 29,1% 14,0%

2017 3,7% 1,1% -0,3% -0,7% -4,1% -6,4% 4,0% -1,2% -5,6% 3,2% -6,9% 8,7%
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Data de Início: 19/10/2005

Data Referência: 31/10/2017

Alocação de Caixa

Ações 68%

Fundo Exterior 18%

Renda Fixa/Caixa 14%

Meses

Positivos 83

Negativos 62

Acima do CDI 77

Abaixo do CDI 68

Risco

Exposição total 185%

VaR -3,6%

Stress Test -10,1%

Volatilidade 26,7%

Maiores 
Drawdowns

Início Vale Fim Máximo Duração Dias Rec.

1 15/09/08 22/08/11 19/03/15 -49% 1637 899

2 29/11/07 31/01/08 25/02/08 -30% 56 14

3 01/06/15 21/07/15 08/10/15 -22% 90 55

Mês Ano 12m Início PL* PL 12m*

Sparta Cíclico FIM 3,2% -6,9% -7,5% 1.903% 103,2 111,2

%CDI 488% - - 714%

CDI 0,6% 8,7% 11,1% 267%

Correlações

Ibovespa 0,27 

IHFA 0,33 

CRB Reuters 0,42 

Maiores Exposições

1 Açúcar 76%

2 Soja -51%

3 Ações 40%
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Em Outubro, o fundo Sparta Cíclico 
teve um retorno positivo de +3,2%. 
Esse bom desempenho foi devido à 
alta do açúcar em NY (+3,8%) e da 
carteira de ações do fundo (+0,9%). 
O resultado só não foi melhor 
porque as posições de grãos (-1,1%) 
e de dólar futuro (-0,2%) tiveram 
desempenho negativo.

Cenário

Em Outubro, apesar de algumas 
vitórias políticas, disciplina fiscal e 
boas notícias no front econômico, o 
governo Temer continuou perdendo 
a batalha de comunicação com a 
sociedade. Este fato teve seu custo, 
em termos de capital político, que 
pode ser verificado pelas baixas taxas 
de popularidade do presidente.

O ágio médio de mais de 250% 
obtido nos leilões de campos de 
petróleo da 2ª e 3ª Rodadas do Pré-
Sal reforçaram o excelente resultado 
da 1ª Rodada. Somente estas 3 
rodadas devem significar um fluxo 
de mais de 100 bilhões de dólares 
para o governo, entre royalties e 
participação de lucros, nos próximos 
30 anos. Isto é positivo pois sinaliza 
que o Pré-Sal Brasileiro e o Sistema 
de Partilha se tornaram viáveis 
economicamente, mesmo com os 
preços do petróleo no patamar de 
USD 50/barril.

A balança comercial seguiu 
apresentando superávits 
sucessivamente recordistas. 
Com aumento significativo das 
exportações de manufaturados 
(automóveis) e das importações 
de matérias primas industriais e de 
bens de capital (investimentos).

O controle de gastos públicos ganhou 

o reforço das Medidas Provisórias 
que adiam os aumentos salariais 
e que aumentam as alíquotas de 
contribuição previdenciária do 
funcionalismo público.

No cenário internacional, os EUA 
continuaram perdendo densidade 
política e econômica para os países 
asiáticos, especialmente para a 
China, Rússia e Japão. Mesmo assim, 
os preços dos ativos internacionais 
continuaram subindo.

Juros e Dólar 

Nos próximos meses, ainda não 
se deve observar um aumento das 
pressões inflacionárias, o que levaria 
a pressões altistas sobre os juros. 
Aos níveis atuais da taxa Selic e da 
inflação, os juros reais ainda podem 
ser considerados altos e podem cair 
ainda mais, antes que os índices de 
inflação voltem novamente para 
o centro da meta. A grande fluxo 
de investimentos estrangeiros e o 
grande saldo da balança comercial 
devem continuar pressionando por 
uma desvalorização do Dólar frente 
ao Real.  

Ações

Com a melhora dos indicadores 
econômicos, a queda dos juros reais 
do CDI e o arrefecimento da crise 
política, o apetite dos investidores 
por ativos de risco, principalmente 
por ações, deverá continuar 
aumentando nos próximos meses. 
Espera-se que os balanços do 
quarto trimestre das companhias 
negociadas na Bovespa apresentem 
significativa melhora, quando 
comparados aos de 2016. 

Grãos

Apesar do atraso do início da 
estação chuvosa no Brasil Central, 
os estoques mundiais continuam 
em patamares recordistas e deverão 
continuar pressionando os preços 
dos grãos na Bolsa de Chicago. 
Apesar da irregularidade climática, 
é alta a chance de que a safra de 
soja sulamericana, que começa a ser 
plantada, seja recordista novamente. 
A Sparta prevê que a safra brasileira 
da oleaginosa fique entre 115 e 120 
milhões de toneladas, dependendo 
do clima. Isso é um forte indicativo 
de que os grãos continuam sendo 
uma oportunidade de venda.

Açúcar

Já há sinais de que a forte e 
prolongada baixa dos preços do 
açúcar, que durou todo o ano de 
2017, chegou ao fim. A safra de 
cana de 2017 do Brasil encerrará 
mais cedo e a produção de açúcar 
será menor do que o esperado. Por 
conta da descapitalização provocada 
pelos baixos preços praticados em 
2017 a produção deverá continuar 
estável em 2018 e 2019, enquanto 
que o consumo deverá continuar 
crescendo a uma taxa de 2,5 
milhões de toneladas ao ano. Não 
há investimentos em aumento de 
capacidade de produção em curso, 
para fazer frente a este aumento 
de demanda. Dessa forma, nos 
próximos 12 a 18 meses o mercado 
de açúcar em NY deverá apresentar 
um forte e prolongado movimento 
de alta. Este movimento deverá 
beneficiar as posições compradas 
do Sparta Cíclico, e essa é uma das 
melhores oportunidades de compra 
dos últimos anos.  
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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do 
administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte 
integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive 
acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a 
realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, 
com os riscos daí decorrentes. As rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa de administração e de performance, mas não são líquidas de impostos. A lâmina de informações 
essenciais encontra-se disponível no site do Administrador. Objetivo e Público Alvo: o fundo é destinado a investidores em geral que buscam obter uma rentabilidade superior ao CDI. 
A política de investimento do fundo consiste em investir seus recursos em ações, títulos, cotas e instrumentos derivativos. A Sparta não comercializa nem distribui cotas de fundos de 
investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste documento são de caráter meramente informativo. Notas: 1) A taxa de administração máxima de 4,1% 
a.a. é utilizada quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta; 2) Mais informações sobre a BarclayHedge e sua metodologia no site www.barclayhedge.
com. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-
905, Tel: (21) 3219-2500, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2500 / (11) 3050-8010. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800-7253219. 
Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Afonso Braz, 864 – Cj 92, São Paulo – SP, CEP 04511-001, Tel: (11) 5054-4700, contato@sparta.
com.br, www.sparta.com.br.

Objetivo do Fundo e Público Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que buscam obter uma 
rentabilidade superior ao CDI. 

Política de Investimento

A política de investimento do fundo consiste em investir seus recur-
sos em ações, títulos, cotas e instrumentos derivativos.

Categoria Anbima: Multimercado Macro

Código Anbima: 160253

Taxa de Administração1: 4% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Data de Início: 19/10/2005

Regime de Tributação: Fundo de Ações

Carência: Não há

Resgate Mínimo: R$ 3.000

Saldo Mínimo de Permanência: R$ 5.000

Horário para Aviso de Resgate: 14h

Cotização: D+1

Pagamento: D+3 da cotização

Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000

Aplicação Adicional Mínima: R$ 3.000

Cotização Aplicação: D+1

Horário para Aplicação: 14h

Razão Social: Sparta Cíclico FIM

CNPJ: 07.552.643/0001-97

Banco: BNY Mellon (017)

Agência: 001

Conta Corrente: 182-1

Auditor Administrador 

A presente instituição aderiu ao 
Código ANBIMA de Regulação e 
Melhores Práticas para os Fundos 
de investimento.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA RESGATE
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