
O fundo Sparta Cíclico é um fundo multimercado com perfil agressivo e que busca altas rentabilidades com exposição em commodities, 
ações, moedas e juros. Com mais de 10 anos de histórico, já 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 49%

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% 5,7% 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% -0,6% 3,2% -4,5% 10,0%

2018 -5,8% -2,9% -2,8% -6,3% -0,5% -0,3% -6,3% -5,2% -3,5% 29,2% -3,3% 1,5% -10,1% 6,4%

2019 5,5% -0,5% 4,9% 1,0%
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Data de Início: 19/10/2005

Data Referência: 28/02/2019

Alocação de Caixa

Ações 68%

Fundo Exterior 13%

Renda Fixa/Caixa 19%

Meses

Positivos 87

Negativos 74

Acima do CDI 81

Abaixo do CDI 80

Risco

Exposição total 33%

VaR -1,1%

Stress Test -1,7%

Volatilidade 21,8%

Maiores 
Drawdowns

Início Vale Fim Máximo Duração Dias Rec.

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

2 21/02/17 26/09/18 28/02/19 -38% 504 106

3 29/11/07 31/01/08 25/02/08 -30% 57 14

Mês Ano 12m Início PL* PL 12m*

Sparta Cíclico FIM -0,5% 4,9% 3,2% 1.839% 53,6 59,0

%CDI - 476% 49% 616%

CDI 0,5% 1,0% 6,4% 299%

Correlações

Ibovespa 0,33 

IHFA 0,34 

CRB Reuters 0,43 

Maiores Exposições

1 Açúcar 20%

2 Petróleo -10%

3 Ações -7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sparta Cíclico FIM
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Em fevereiro, o fundo Sparta Cíclico 
fechou estável, com ligeira baixa 
de 0,5%. O fundo teve perdas nas 
posições vendidas em S&P500, 
dólar futuro e petróleo, que foram 
parcialmente compensadas por 
ganhos nas posições compradas em 
açúcar, juros futuros e ações.

Cenário

Após dois meses de governo, já com 
a primeira proposta da reforma da 
previdência nas mãos do Congresso, 
começa a ficar mais evidente a falta 
de capacidade de coordenação 
política do presidente.

Muitos agentes econômicos já 
não acreditam na capacidade de 
aprovar a reforma da previdência 
no primeiro semestre e nem que 
ela será significativamente robusta, 
para sinalizar o reequilíbrio das 
contas públicas nos próximos anos.

O fraco desempenho da economia em 
2018 e a piora das expectativas para 
o desempenho em 2019, também 
complicam a situação política, uma 
vez que é desse desempenho que 
depende a arrecadação de impostos 
e o equilíbrio fiscal dos estados e 
municípios.
Tradicionalmente, novos governos 
têm uma lua de mel de cerca de 6 
meses com o congresso e é nesse 
período que se consegue aprovar 
os projetos mais importantes, que 
irão determinar o desempenho 
econômico da gestão. Ou seja, a 
estabilidade do governo depende, 
mais do que nunca, da aprovação de 
uma reforma da previdência robusta 
e ainda no primeiro semestre.

No cenário externo, há cada vez 
mais evidências comprovando que 
a curva de crescimento mundial já 
passou pelo seu pico e está em ritmo 
descendente. As economias da UE e 
China já estão crescendo em ritmo 
mais fraco. O endividamento de 
governos e empresas é recorde e 
as taxas de juros começam a subir. 
Os preços dos ativos, alavancados 
por crédito farto e barato, estão 
elevados. Há consenso de que o 
quantitative easing serviu apenas 
para protelar os ajustes inevitáveis. 

Com isso, a globalização começa 
a ser colacada em xeque, com um 
surto de governos nacionalistas 
e populistas. Além disso, os 
organismos multilaterais, que 
ajudaram a construir a atual 
ordem economica mundial, estão 
perdendo força. Resta a economia 
americana, que ainda cresce a uma 
taxa razoável.

A Guerra Comercial entre China e 
EUA parece estar caminhando para 
um armistício que, independente 
da sua duração, mostra que os 
EUA já não têm o poder político e 
econômico de outrora.

Ante o acima exposto, é possível 
que, em algum momento deste ano, 
aconteça uma correção dos preços 
dos ativos, em todo o Planeta.

Juros e Câmbio

A inflação baixa, a fraca atividade 
econômica e o alto desemprego 
justificariam novas quedas nas taxas 
de juros. No entanto, isso só poderá 
ocorrer se houver uma sinalização 
clara de que o reequilíbrio fiscal 
foi equacionado, ou seja, se uma 
reforma da previdência robusta for 
aprovada. A curva de juros futuros 
tem bastante espaço para cair, 
caso aumentem as expectativas  de 
aprovação.

Apesar do bom desempenho da 
balança comercial e das grandes 
reservas de dólares do Banco 
Central, a estabilidade (e mesmo 
a queda do dólar) depende do 
fluxo de entrada de investimentos 
estrangeiros diretos. Neste 
momento, a balança de pagamentos 
do país está piorando devido a queda 
desses investimentos, os quais só 
retornarão em bom volume caso 
haja uma solução para o reequilíbrio 
das contas públicas.

O fundo segue aproveitando 
eventuais altas para fazer vendas 
pontuais.

Bolsa

Caso os juros permaneçam baixos e 
com tendência de baixa, há espaço 
para novas altas dos preços das 
ações negociadas na Bovespa. No 
entanto, isso depende da retomada 
da economia a qual, por sua vez, 
depende da reforma da previdência. 

Devido ao crescimento das incertezas 
quanto a aprovação da reforma, o 
fundo deve manter uma exposição 
menor ao mercado acionário.

Açúcar

Se comparado aos preços do 
petróleo, os preços do açúcar 
negociados em NY têm espaço para 
apresentar uma alta de 10 a 15%. A 
maior parte dos estoques mundiais 
de açúcar estão na Índia, que é 
um país que exporta e importa 
pouco, ou seja, não tem instalações 
portuárias para grandes volumes de 
exportação de açúcar. Com isso, é 
bastante provável que os preços 
do açúcar se apresentem em alta 
durante os próximos meses. 

O fundo segue comprado com 
pequenas posições.

Grãos

Em 2019, as safras de soja e milho 
da América Latina deverão ser 
significativamente maiores do que 
as de 2018. Além disso, os estoques 
mundiais estão em níveis recorde. 
Ou seja, não há perspectivas de alta 
para os grãos, no curto prazo. 

Por isso, o fundo deverá manter 
pequenas posições vendidas.
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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais 
antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. 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. As 
rentabilidades divulgadas são líquidas das taxas de administração e de performance, mas não são líquidas de impostos. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em 
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente informativo, para dar transparência sobre o produto em questão. 
As posições e demais informações apresentadas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) A taxa de administração máxima é de 4,1% a.a., e a diferença para 
a taxa de administração mínima será aplicável quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta. 2) A meta de retorno é uma estimativa da Sparta do nível 
de retorno que pode ser esperado, com bases razoáveis e em condições normais, e que será perseguida pela equipe de gestão, não se tratando de nenhuma garantia de retorno. 
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, 
www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos 
Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, 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

Investir nos mercados de commodities, ações, moedas e juros, dis-
pondo de uma ampla gama de instrumentos, como ações, títulos, 
cotas e instrumentos derivativos, no Brasil e no exterior.

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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