
 

RELATÓRIO 17/09/2020 

A Gestora 
 

A história da Constellation Asset teve início em 1998 com a fundação da 

Utor Asset Management pelos antigos sócios do Banco Garantia: Jorge 

Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que acabaram por convidar 

Florian Bartunek para assumir a carteira proprietária de ações da Utor. 

Em 2002, Florian e Lemann decidiram criar a Constellation, já com R$ 64 

milhões de ativos sob gestão. A gestora encerrou 2019 tornando-se 

signatária do PRI (Principles for Responsible Investment) com mais de R$ 

7 bilhões sob gestão, atingindo investidores institucionais e individuais. 

A Constellation mantem como bases as decisões tomadas com 

fundamentos e consistência e o cuidado nos relacionamentos, sempre 

na busca por potencializar resultados. O controle de risco, a influência 

colaborativa, a humildade e a criação de valor no longo prazo são os 

pilares da política de investimentos da empresa. 

 

O Fundo 
 

O Constellation Institucional é um fundo acionário que tem como 

objetivo a obtenção de retornos superiores ao Ibovespa, seu 

benchmark, para o longo prazo. Trata-se de um fundo de investimento 
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constituído sob a forma de condomínio aberto e sem prazo de duração 

determinado. Aplica no mínimo 95% de seus recursos no fundo 

Constellation Master FI Ações, que por sua vez busca manter exposição 

majoritariamente no mercado acionário, tanto doméstico quanto no 

exterior. O fundo pode realizar investimentos em títulos públicos 

federais, seja diretamente ou via operações compromissadas, BDR 

(Brazilian Depositary Receipt – recibos de ações estrangeiras negociadas 

na bolsa brasileira) e também no mercado de derivativos, sendo estes 

com o limite de até uma vez o patrimônio líquido (sem alavancagem). É 

vedado ao fundo realizar operações de day trade. 

Possui pouco mais de 99% do patrimônio líquido aplicado no mercado 

acionário, em sua maioria de empresas domésticas como B3 (B3SA3), 

Rumo (RAIL3), Intermédica (GNDI3) e Totvs (TOTS3). Também há 

investimentos diretos em companhias do exterior, como os casos de XP 

e Mercado Livre. O restante está alocado como reserva de caixa, em 

títulos públicos federais pós-fixados à taxa Selic (LFT). A seguir, a 

composição da carteira de ações por setor: 

 

Para investir no fundo, o aporte mínimo inicial é de R$ 5.000,00 via 

corretora e não precisa ser investidor qualificado. A taxa de 

administração é de 2,0% do patrimônio líquido, sendo de 2,2% a máxima 
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para fundos investidos, e é cobrada uma taxa de performance de 20% 

sobre o que exceder o Índice Bovespa. O resgate de cotas ocorre com 

prazo de liquidação de dois dias úteis após o prazo de conversão, que é 

de sessenta dias após a solicitação (totalizando D+62). O patrimônio 

líquido médio dos últimos doze meses é de R$ 803,6 milhões, e o risco é 

considerado alto, com volatilidade de 22,45% desde o início do fundo 

em dezembro de 2012. Nos últimos doze meses, o fundo obteve retorno 

acumulado de 21,57%, contra -3,09% do IBOV no período. Confira o 

desempenho no quadro abaixo: 

 

Vantagens 
 

Retorno histórico superior ao IBOV: O Constellation Institucional tem 

como objetivo obter uma rentabilidade superior ao Ibovespa para o 

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

retorno acumulado de 212,58%, contra 73,96% do IBOV, tendo 

apresentado retornos negativos em 3 dos últimos doze meses. Isto 

mostra o compromisso do fundo na busca por seu objetivo. 
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Baixo valor para aplicação mínima: O fundo conta com valores 

relativamente baixos para aplicação e movimentação mínimas, sendo de 

R$ 5.000,00 e R$ 1.000,00 respectivamente. Estes baixos valores 

ratificam a acessibilidade do fundo para a grande maioria dos 

investidores. 

Carteira bem diversificada: O Constellation Institucional conta com 

exposição em 27 papéis de mais de dez setores diferentes, com 

destaque para os segmentos de consumo discricionário, financeiras, 

elétricas e saneamento, serviços e industriais. Juntos, estes setores 

representam mais de 80% do patrimônio líquido do fundo. 

Expertise da gestora: A Constellation Asset conta com mais de 20 anos 

de experiência e com uma equipe capaz de transformar seus 

conhecimentos em valor. O processo de investimento passa por cinco 

etapas: Geração de ideias, análise da indústria e empresa, discussão do 

caso com o comitê, definição do portfólio e monitoramento. O 

reconhecimento deste trabalho pode ser observado nos retornos 

obtidos pelo fundo desde sua fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O Constellation Institucional conseguiu se recuperar plenamente e de 

forma rápida das fortes quedas sofridas nos momentos mais agudos da 

crise, em março. Desde então, o fundo obteve somente retornos 

positivos até o mês de agosto, favorecendo que sua rentabilidade no ano 

voltasse a patamares positivos, com 5,39% de ganho até o momento. O 

retorno nos últimos doze meses também se mantém em níveis 

satisfatórios, gerando pouco mais de 21,5% de valorização. 
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Quanto a carteira, o Constellation Institucional mantém mais de 80% em 

cinco setores, com destaque para o de consumo discricionário e 

financeiro. O de consumo, inclusive, tem ganhado destaque no portfólio 

do fundo com as boas performances nos últimos meses, após as quedas 

mais agudas sofridas no início do ano. 

Em relação a retomada do mercado como um todo, este tem sido 

beneficiado diretamente pelos estímulos promovidos pelos Bancos 

Centrais, em especial pelo FED (nos EUA). A imensa injeção de liquidez 

promovida acabou por elevar os níveis de preços dos ativos para os 

patamares atuais. 

Portanto, dado o maior descolamento dos mercados em relação à 

economia real, o momento merece cautela. Principalmente para não 

desviar-se da estratégia previamente definida, se deixando levar pela 

euforia. Acrescenta-se a esta certa fragilidade, os eventos que ocorrerão 

ainda neste ano, como as eleições americanas por exemplo, que podem 

trazer certa volatilidade no curto e médio prazos. 

Em meio a este cenário, a equipe da Constellation Asset se mantem 

alinhado com sua política de investimentos, com destaque para a boa 

performance obtida nesta recuperação. Recomendamos o produto para 

investidores que buscam altos ganhos para o longo prazo. Vale ressaltar 

a grande alocação do fundo em instrumentos de renda variável. 

 

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 

 

 

 

                                                                              

  

                    

https://capitalizo.com.br/disclosure/

