
 

RELATÓRIO 25/09/2020 

A Gestora 
 

A Leblon Equities foi fundada em 2008, sendo uma gestora de recursos 

com foco nos investimentos em ações brasileiras. Atualmente a empresa 

conta com a colaboração de 18 pessoas, sendo 8 profissionais que 

investem, no mínimo, 50% de seus patrimônios nos fundos geridos pela 

Leblon Equities. Ao todo, os seis sócios da companhia apresentam mais 

de 20 anos de experiência no mercado de ações brasileiro, focados na 

busca por criação de um ambiente criativo e ético. A base da filosofia de 

investimentos da Leblon está nas análises fundamentalistas, a procura 

de oportunidades para altos retornos no longo prazo com baixo risco de 

perda permanente de capital. A gestão de risco, portanto, possui como 

conceito principal a margem de segurança, alinhando conhecimento e 

conservadorismo. Atualmente a empresa conta com mais de R$ 2 

bilhões em ativos sob gestão. 

 

O Fundo 
 

O Leblon Icatu Previdência é um fundo previdenciário que tem como 

objetivo a obtenção de retornos superiores ao CDI, seu benchmark, para 

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

destinado a investidores em geral. Aplica até 49% de sua carteira em 

ações com alto potencial de valorização no longo prazo. O restante dos 

recursos é investido livremente em variados ativos de renda fixa, tais 

como títulos públicos federais, CDBs e debêntures de emissores públicos 

ou privados. Também é permitido ao fundo realizar operações de day 

trade e no mercado de derivativos, sendo esta última com limite de até 

uma vez o patrimônio líquido (sem alavancagem).  

Possui quase 46,7% do patrimônio líquido aplicado no mercado 

acionário, com destaque para os papéis de B3 (B3SA3), BRF (BRFS3), 

Banco do Brasil (BBAS3), Natura (NTCO3) e Light (LIGT3). Também há 

41,0% em títulos federais pós-fixados à Selic (LFT) e 8,4% de operações 

compromissadas (compra com compromisso de revenda em prazo 

determinado) com títulos públicos prefixados (LTN). A seguir, a 

composição da carteira consolidada: 

 

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

limite mínimo exigido. A taxa de administração é de 2% do patrimônio 

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

cobrada taxa de performance. O resgate de cotas ocorre com prazo de 

liquidação de três dias úteis após o prazo de conversão, que é de apenas 
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um dia após a solicitação (totalizando D+4). O patrimônio líquido médio 

dos últimos doze meses é de R$ 816,6 milhões, e o risco é considerado 

alto, com volatilidade de 10,97% desde o início do fundo em dezembro 

de 2009. Nos últimos doze meses, o fundo obteve retorno acumulado 

de 1,71%, equivalente a 47,27% do CDI. Confira o desempenho no 

quadro abaixo: 

 

Vantagens 
 

Carteira bem diversificada: O Leblon Icatu Previdência conta com 

exposição em papéis de quase dez setores diferentes, com destaque 

para os segmentos de logística e infraestrutura, de consumo, 

commodities, financeiro e de varejo. Juntos, esses setores representam 

mais de 40% do patrimônio líquido do fundo. 

Boa liquidez: O fundo conta com um bom prazo para resgate. O prazo 

para liquidação é de três dias úteis após o período de cotização, que 

ocorre com prazo de apenas um dia. Ao todo, os recursos são 

disponibilizados em quatro dias (D+4). Isto garante ao investidor boa 

liquidez e, consequentemente, segurança. 
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Expertise da gestora: A Leblon Equities possui como principal base de 

sua estratégia de investimentos a visão de longo prazo, sendo muitas 

vezes inclusive contrária ao consenso geral. Dentre os pilares da 

estratégia, destaque para o conhecimento, a gestão de risco, a 

colaboração, o relacionamento e a avaliação profunda com bom senso 

e visão crítica. O reconhecimento deste trabalho pode ser observado nos 

retornos obtidos pelo fundo desde sua fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O Leblon Icatu Previdência ainda segue buscando se recuperar 

plenamente das quedas que sofreu no início de 2020. Ano este, que será 

marcado para sempre na história do mercado financeiro global, por 

abrigar um dos mais fortes e rápidos crash de todos os tempos. De abril 

a julho, no entanto, o fundo conseguiu se aproveitar da boa retomada 

apresentada pelo mercado, trazendo a rentabilidade acumulada nos 

últimos doze meses para patamares positivos. 

Entretanto, o atual momento ainda requer maiores cuidados, ainda 

abrigando períodos de volatilidade mais alta, dada a fragilidade 

econômica que paira sobre o mundo. A equipe de gestão da Leblon, 

inclusive, tem procurado ajustar suas posições nos últimos meses, 

reduzindo exposições consideradas mais arriscadas e intensificando 

aportes em cases com preços mais atrativos. 

Neste sentido, destacamos mais uma vez a boa liberdade que a 

estratégia do fundo permite para novas alocações. Se tratando de um 

fundo multimercado, o Leblon Icatu Previdência amplia o leque de 

opções para seus investimentos, permitindo garantir uma boa relação 

risco/retorno. Assim sendo, salientamos que o produto encontra-se 
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alinhado com nosso perfil de recomendação no que se refere a fundos 

previdenciários com foco maior em renda variável.  

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 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 Leblon Icatu Previdência, sendo uma boa opção para 

quem procura rendimentos acima do CDI para o longo prazo. Ressalta-

se a grande exposição 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/

