
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 -

DADOS ESTATÍSTICOS

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO

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

2020 0,6% -0,7% -33,1% 16,6% 11,4% 5,4% 1,9% 3,0% -4,7% -4,0% 7,1% 3,0% -2,8% 2,8%

2021 -2,2% 1,8% 8,3% 7,3% 5,8% 2,0% -3,5% -1,0% 2,2% -3,7% -1,7% 9,2% 26,1% 4,4%

2022 8,6% 0,3% -0,5% -2,8% 5,5% -11,4% 6,3% 2,9% -3,7% 9,6% -2,8% -4,5% 5,5% 12,4%

2023 3,4% -3,2% -0,2% -0,1% 3,3%
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Data de Início: 19/10/2005

Data Referência: 31/03/2023

Risco

Exposição total 166%

VaR -2,1%

Stress Test -8,7%

Volatilidade 23,1%

Maiores 
Drawdowns

Início Vale Fim Máximo Duração Dias Rec.

1 21/02/17 18/03/20 05/05/21 -52% 1049 281

2 15/09/08 22/08/11 19/03/15 -49% 1637 899

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

Mês Ano 12m Início PL* PL 12m*

Sparta Cíclico FIM -0,2% -0,1% -2,8% 2.488% 44,7 59,3

%CDI - - - 592%

CDI 1,2% 3,3% 13,3% 421%

Correlações

Ibovespa 0,87 

IHFA 0,63 

CRB Reuters 0,09 

Maiores Exposições

1 Bolsa 82%

2 Juro -12%

3 Boi -11% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sparta Cíclico FIM CDI



Sparta Cíclico 
Relatório Mensal 

COMENTÁRIO DO GESTOR - 4º Trimestre de 2022

11 5054 4700   |   www.sparta.com.br

Razões da Competitividade 
do Agro

Nunca é demais relembrar que crise 
Existem duas fases que caracterizam 
o agronegócio brasileiro: uma é a 
Ante-2000 e a outra é a Pós-2000.
Na fase Ante-2000, o agro brasileiro 
tinha baixa produtividade e competia 
com a agricultura protecionista dos 
EUA, da União Europeia e do Japão. 
Nessa fase, o agro vivia numa 
sucessão de altos e baixos, com 
pouca rentabilidade média.
Na fase Pós-2000, tudo mudou 
para melhor, devido aos seguintes 
fatores:

 1) China Começou a Comprar 
Por volta da virada do milênio, a China 
passou a comprar agressivamente 
os excedentes exportáveis do país. 
O que permitiu que o agro se 
livrasse da armadilha do excesso de 
oferta e preços baixos, que sempre 
acontecia quando a produção 
aumentava. Com o crescimento 
econômico da Ásia, passou a haver 
espaço ilimitado para o agro crescer, 
devido a intensa urbanização das 
populações daquela região do 
Planeta. 
2) Plantio Direto: Por volta 
de meados dos anos 80, passou-
se a adotar o plantio direto sobre 
palhada, ao invés do tradicional 
preparo de solo com arado. A 
aração era custosa, demorada e 
necessária em climas frios, onde 
é importante aquecer o solo para 
a germinação das sementes. No 
entanto, no Brasil era desnecessário, 
além de que permitia reduzir custos 
e aumentar a velocidade de plantio. 
De quebra, ajudava a reduzir a 
erosão e aumentava a preservação 
da microbiota do solo.  
3) Duas Culturas por Ano: Com 
o desenvolvimento de máquinas 
apropriadas ao plantio direto e o 
melhoramento de variedades super-
precoces, de ciclo de produção mais 
curto, foi possível fazer duas culturas 
nobres num mesmo ano, na mesma 
área. Para ter ideia do impacto na 
produtividade, os EUA alternam soja 
(2.500kg/há) num ano, com milho 
(10.000kg/há) no ano seguinte, o 
que dá uma produtividade média 
de 6.250kg/há. No Brasil planta-
se soja na primeira safra (3.000kg/
há) e milho na segunda safra do 
ano (6.000kg/há), o que dá uma 
produtividade média de 9.000kg/
há. Com grande redução de custos, 

pois se utiliza por duas vezes no ano 
o maquinário e mão de obra. 
4) Aquecimento Global: Os 
problemas climáticos têm sido 
muito mais intensos no Hemisfério 
Norte do que no Sul, pois no Norte 
a proporção de continente/oceanos 
é de 1:1, enquanto no Sul a mesma 
proporção é de 1:4. Ou seja, além 
de emitir menos gás carbônico, no 
Sul há 4 vezes mais superfície de 
oceano para as algas absorverem o 
CO2 (gás carbônico). É importante 
lembrar que as atmosferas do 
Norte e do Sul praticamente não 
se comunicam. Motivo pelo qual o 
Brasil tem colhido sucessivas safras 
recorde, enquanto no Norte as 
quebras de safra estão se tornando 
mais frequentes e intensas. 
Por muitos anos, as empresas do 
agronegócio foram consideradas 
cíclicas, pois alternavam 1 ou 2 
anos de lucros com 2 ou 3 anos 
de prejuízos. Motivo pelo qual os 
investidores sempre se mantiveram 
receosos de investir no setor. E 
quando o faziam, sempre o faziam 
cautelosamente, pagando múltiplos 
baixos. Além de cíclico, o setor era 
considerado de baixa capacidade 
de crescimento, devido a pouca 
elasticidade da demanda ou a 
escassez de mercados para os quais 
se podia expandir.
Inclusive, o nome do Fundo Cíclico 
advém dessa característica do agro 
e das commodities em geral.
Porém, com as mudanças que se 
iniciaram no Pós-2000 e que vem 
se acentuando nos últimos anos, 
é provável que esta característica 
extremamente cíclica do agro 
brasileiro tenha se tornado mais 
discreta. Pois, até onde a vista 
alcança, não parece que será fácil 
termos estoques mundiais altos o 
suficiente para provocar quedas 
intensas dos preços agrícolas, como 
acontecia no passado.
Dessa forma, os baixos múltiplos 
pelos quais o mercado tem 
negociado as empresas do 
agronegócio parecem não se 
justificar. Ou melhor, podem ser 
considerados oportunidades ainda 
não arbitradas de investimento. 
Desde 2021 estamos nos 
posicionando nas macrotendências 
das commodities, através do 
investimento em ações de empresas 
que possam se beneficiar delas. No 
entanto, a taxa real de juros e um 
certo preconceito ainda impedem 
que sejam negociadas por preços 
mais condizentes com o seu 

real potencial de rentabilidade e 
crescimento, o qual não depende 
do governo e nem do PIB brasileiro. 

Para o 2º trimestre, a carteira de 
ações deve ser desenhada para se 
beneficiar do seguinte cenário:

1) Valorização do Real: o aumento 
sazonal das exportações, com 
recorde da balança comercial, junto 
a uma discreta volta dos investidores 
estrangeiros, deve manter a moeda 
americana pressionada neste 
trimestre.

2) Agronegócio:  teremos safras 
recordes de todos os principais 
produtos do agro, conjuntamente 
com preços recordistas. Ou seja, os 
lucros devem continuar altos.

3) Pagadores de Dividendos:   devido 
aos múltiplos excepcionalmente 
baixos a que estão sendo negociadas, 
há várias empresas pagando 
dividendos extraordinariamente 
altos.

4) Redução do Hedge:   neste 
trimestre, deveremos diminuir 
a parcela hedgeada da carteira, 
tanto em dólar, como em Ibovespa 
futuros.

A carteira de ações do Cíclico deverá 
estar hedgeada, de forma que 70% 
a 80% do patrimônio estará exposta 
a variação da Bovespa. 

- Commodities:  SMTO3, JBSS3, 
BBAS3, VALE3, ABEV3 e SLCE3..
- Crescimento do PIB: RADL3, 
CMIG3, WEGE3, EZTC3, PSSA3 e 
SBSP3.
- Dividendos/Recompra de Ações: 
SLCE3, JBSS3, BBAS3, PETR3 e 
VALE3.
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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 2,5 % 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: 2% 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$ 100

Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100

Horário para Aviso de Resgate: 14h

Cotização: D+1

Pagamento: D+3 da cotização

Aplicação Inicial Mínima: R$ 1.000

Aplicação Adicional Mínima: R$ 100

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 

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA RESGATE
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