
 

RELATÓRIO 14/09/2020 

A Gestora 
 

A Athena Capital é uma gestora de recursos, fundada em 2013 e 

atualmente localizada no Rio de Janeiro. Seus sócios fundadores 

possuem experiência e história em renomadas casas de gestão de 

recursos no Brasil, tendo como principal habilidade a implementação de 

melhores práticas de governança corporativa. Segundo a equipe de 

gestão, este modelo é a chave para a construção de ambientes 

adequados para geração de valor e estabelecimento de relação de longo 

prazo com os investidores. As bases da gestora estão firmadas em 

filosofia fundamentalista, buscando encontrar valor em companhias 

listadas. Respeitando-se as métricas de risco, a Athena Capital procura 

identificar ótimas oportunidades a fim de permitir a geração contínua 

de riqueza para seus investidores. Atualmente a gestora possui um 

portfólio de sete principais fundos, focados em renda variável e com um 

patrimônio total de mais de R$ 1,5 bilhão de ativos sob gestão. 

 

O Fundo 
 

O Athena Icatu Prev 70 é um fundo previdenciário que tem como 

objetivo a obtenção de retornos superiores ao IPCA + IMA-B, seu 
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benchmark, para o longo prazo. Trata-se de um fundo de investimento 

constituído sob a forma de condomínio aberto e sem prazo de duração 

determinado. Aplica até 70% de seu patrimônio líquido no fundo Athena 

Icatu FIA Previdenciário, que por sua vez investe quase a totalidade de 

seus recursos em ações de companhias de capital aberto. O restante do 

patrimônio do Athena Icatu Prev 70 é investido majoritariamente em 

títulos públicos federais. Também pode alocar recursos em títulos 

bancários, debêntures, notas promissórias, em cotas de fundos de 

direitos creditórios (FIDC) e realizar operações de day trade e no 

mercado de derivativos, sendo estes últimos com limite de até uma vez 

o patrimônio líquido (sem alavancagem). 

Possui quase 57,7% do patrimônio líquido aplicado no mercado 

acionário, com destaque para os papéis de Jereissati (JPSA3), Companhia 

Energética de São Paulo (CESP6), Grupo Natura (NTCO3), Vale (VALE3) e 

Lojas Marisa (AMAR3). Também há 21,2% de operações 

compromissadas (compra com compromisso de revenda em prazo 

determinado) com títulos públicos prefixados (LTN) e 12,8% em títulos 

federais pós-fixados (LFT). A seguir, a composição da carteira 

consolidada: 

 

 

Títulos Federais 
Prefixados

21,2%

Títulos Federais Pós-
Fixados
12,8%

Jereissati
6,1%

Comp. Energética SP
5,5%

Natura
4,6%

Vale
4,6%Lojas Marisa

2,9%

Outros
42,3%

Carteira Consolidada
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A aplicação inicial será feita pelos planos da seguradora, observando o 

limite mínimo exigido. A taxa de administração é de 1,8% do patrimônio 

líquido, sendo a mesma a máxima para fundos investidos, e é cobrada 

uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA + IMA-B 

(IPCA corrigido). O resgate de cotas ocorre com prazo de liquidação de 

dois dias úteis após o prazo de conversão, que é de seis dias após a 

solicitação (totalizando D+8). O patrimônio líquido médio dos últimos 

doze meses é de R$ 205,8 milhões, e o risco é considerado alto, com 

volatilidade de 21,78% desde o início do fundo em maio de 2018. Nos 

últimos doze meses, o fundo obteve retorno acumulado de -3,71%, 

equivalente a -98,93% do CDI. Confira o desempenho no quadro abaixo: 

 

Vantagens 
 

Retorno histórico superior ao CDI: O Athena Icatu Prev 70 tem como 

objetivo obter uma rentabilidade superior ao IPCA Corrigido para o 

longo prazo. Desde o início de suas atividades, o fundo mantém um 

retorno acumulado de 21,40%, o que representa 167,27% do CDI, tendo 

apresentado retornos negativos em 6 de seus 27 meses de existência. 

Isto mostra o compromisso do fundo na busca por seu objetivo. 
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Carteira bem diversificada: O fundo conta com exposição em papéis de 

mais de dez setores diferentes, com destaque para os segmentos de 

comércio, de energia elétrica e de finanças e seguros. Esse três 

segmentos representam pouco mais de 34% do patrimônio líquido do 

fundo. 

Expertise da gestora: A Athena Capital possui uma filosofia de 

investimentos pautada na busca por companhias que apresentem 

Valuation assimétrico, com retornos históricos elevados e sustentáveis, 

com controle alinhado com os acionistas, que não tenham chamado 

atenção de grandes investidores e dispostas em setores com grande 

barreiras de entrada. O reconhecimento deste trabalho pode ser 

observado nos retornos obtidos pelo fundo desde sua fundação até os 

dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O Athena Icatu Prev 70 sofreu a maior perda de sua história no mês de 

março, assim como os mais diversos mercados ao longo do mundo. Com 

grande parte da carteira alocada em ações, o fundo amargou mais de 

27% de perdas no mês citado, recuperando parte dessas quedas entre 

abril até julho. Assim, o Athena Prev 70 mantém uma performance de 

quase -15% em 2020, e -3,7% no acumulado dos últimos doze meses. 

Essa retomada vem como reflexo de dois principais motivos. O primeiro 

deles está ligado a reabertura do comércio e retorno das atividades 

econômicas, que iniciou na Ásia e Europa e já começa a ser realizada 

também no Brasil. A redução da taxa de infecção pelo vírus, bem como 

a evolução na chamada Corrida da Vacina também auxiliaram nesta 

volta da euforia nos mercados. 
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No entanto, como temos comentado há algum tempo, o principal 

sustentador dessa euforia e retomada dos preços tem sido os estímulos 

que os Bancos Centrais vem promovendo na economia mundial. Em 

especial o FED (Banco Central Americano). E, os primeiros efeitos dessas 

grandes injeções de liquidez no sistema financeiro são sentidos na 

inflação dos preços dos ativos. 

Portanto, dado o descolamento dos mercados da economia real, já que 

o mundo tem experimentado uma recessão de proporções ainda não 

vistas no período pós-guerra, o momento atual requer maiores cuidados 

para não se deixar levar pela euforia. Algo que demanda uma leitura 

macro do panorama econômico e, principalmente, a manutenção do 

foco na estratégia de investimentos pré-definida. 

Neste contexto, o Athena Icatu 70 Prev tem buscado reavaliar suas 

exposições, para entender melhor os impactos estruturais a serem 

gerados no valor das companhias. É evidente que diversos setores e 

empresas foram e ainda serão afetadas pela pandemia. No entanto, 

deve-se saber separar os impactos pontuais desses estruturais, que é o 

que a equipe da Athena Capital vem realizando de forma interessante, 

mantendo a base da carteira do fundo sempre sólida e com maior 

seguridade. Assim, enxergamos o fundo alinhado com nosso perfil de 

recomendação.  

Vale relembrar que, se tratando de um fundo previdenciário, deve-se 

sempre ter em mente as diferenças entre os regimes de tributação. O 

investimento no fundo pode ocorrer a partir da escolha entre os planos 

de previdência privada PGBL e VGBL. Em qualquer um destes, o 

investidor pode optar entre duas tabelas de tributação, a progressiva e 

a regressiva. Na progressiva, o imposto de renda é crescente de acordo 

com o benefício auferido, sendo que o limite da alíquota é de 27,5% 

sobre o rendimento. Na regressiva, as faixas de imposto não aumentam 
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ou diminuem em função do montante, mas sim com o tempo de 

permanência de cada aplicação, podendo chegar a 10%. 

O Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é ideal para quem declara 

imposto de renda no formulário completo, pois todas as contribuições 

no plano podem ser deduzidas da base de cálculo do IR até o limite de 

12% da renda bruta anual. Assim, o pagamento do tributo é postergado 

para o momento do resgate. O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é 

indicado para quem declara imposto de renda no formulário 

simplificado, é isento ou para quem excedeu o limite de 12% da renda. 

Recomendamos o Athena Icatu Prev 70 para investidores que procuram 

rendimentos acima do CDI para o longo prazo. Ressalta-se que a equipe 

de gestão condiciona a procura por companhias listadas em bolsa que 

não apresentem grande visibilidade. Como a própria Athena Capital 

define, busca por empresas “fora do radar” dos grandes investidores. 

 

Fontes: Relatório do Fundo, Dados do Gestor e Economática  

 

 

Analistas Responsáveis 
 

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855 
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Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente 
 

E-mail: contato@capitalizo.com.br 

WhatsApp: +55 51 99249-0613 

Telefone (Atendimento para todo Brasil): 4003-9127 

Estamos sempre à disposição. 

 

 

 

 

 

                                                                             www.capitalizo.com.br 

  

                          
 

 

  

Conecte-se com a Capitalizo 

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
https://capitalizo.com.br/site/
http://www.facebook.com/capitalizo
http://www.twitter.com/capitalizo
http://www.youtube.com/capitalizo
https://www.linkedin.com/in/capitalizo
https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/
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Disclosure  
 

1) Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser 

reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em 

parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização.   

2) Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam 

auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou 

venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório 

são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas 

de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se 

responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.  

3) O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é 

credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de 

todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 

Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Instrução CVM 

nº 598/18.  

4) O analista deste relatório declara que as recomendações refletem 

única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 

produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo 

Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem aviso 

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  

5) As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, 

consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista 

não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das 

informações. 
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6) As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar 

variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes 

neste material são baseadas em simulações e os resultados reais 

poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que 

venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 

7) O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil 

moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de 

derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio 

do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações 

alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), 

opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

8) Leia o Disclosure completo antes de investir 
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