
 

RELATÓRIO 16/10/2020 

A Gestora 
 

Localizada na cidade de Londrina, no Paraná, a Real Investor iniciou suas 

atividades em 2008 e é uma gestora de recursos independente, com o 

objetivo de realizar bons investimentos e, assim, gerar valor aos seus 

cotistas. A empresa atua em duas frentes, sendo a principal delas a 

gestão de fundos de investimentos próprios, na busca de retornos 

consistentes com foco no longo prazo. Outra frente está relacionada a 

prestação de serviço na administração de carteiras, no auxilio direto à 

famílias com alta disponibilidade de investimento a geração de 

rentabilidade acima da média, com mínimo risco e perpetuação do 

patrimônio. Portanto, como propósitos principais, a gestora destaca a 

realização de investimentos inteligentes em ativos com alta perspectivas 

de altos ganhos, com excelência e melhoria contínua e com ética e 

alinhamento de interesses entre a equipe e seus clientes. Atualmente, a 

Real Investor possui mais de R$ 2 bilhões em ativos sob gestão. 

 

O Fundo 
 

O Real Investor Ações é um fundo acionário que tem como objetivo a 

obtenção de retornos superiores ao Ibovespa, seu benchmark, para o 
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longo prazo. Trata-se de um fundo de investimento constituído sob a 

forma de condomínio aberto, sem prazo de duração determinado e 

destinado a investidores em geral. O fundo aplica seus recursos 

majoritariamente no mercado acionário brasileiro, formando uma 

carteira de empresas selecionadas a partir de análise fundamentalista, 

com foco na obtenção de boas valorizações no longo prazo. O fundo 

também poderá alocar capital em títulos públicos federais, tanto 

diretamente quando via operações compromissadas, além de permitir 

operações de day trade e no mercado de derivativos, sendo este com 

limite máximo de exposição de até duas vezes o patrimônio líquido do 

fundo (alavancagem permitida). 

Possui aproximadamente 87,5% do patrimônio líquido aplicado no 

mercado acionário doméstico, com destaque para os papéis de Banco 

do Brasil (BBAS3), Aliansce Sonae Shopping Center (ALSO3), Direcional 

(DIRR3), Vale (VALE3) e Sanepar (SAPR11). Há, também, algumas BDRs 

(Brazilian Depositary Receipts – Recibos de ações de empresas 

estrangeiras negociadas na B3), como é o caso da Berkshire Hathaway 

(BERK34). O restante está alocado em ativos de renda fixa. A seguir, a 

composição da carteira de ações por setor: 

 

Fonte: O autor e Economática 
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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 2,17% do patrimônio líquido, sendo 2,8% a máxima 

para fundos investidos, e é cobrada uma taxa de performance de 15% 

sobre o que exceder o Ibovespa. O resgate de cotas ocorre com prazo 

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

vinte e sete dias após a solicitação (totalizando D+29). O patrimônio 

líquido médio dos últimos doze meses é de R$ 1,45 bilhão, e o risco é 

considerado alto, com volatilidade de 20,10% desde o início do fundo 

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

acumulado de 10,80%, contra -4,76% do IBOV no período. Confira o 

desempenho no quadro abaixo: 

 

Fonte: Economática 

Vantagens 
 

Retorno histórico superior ao IBOV: O Real Investor Ações tem como 

objetivo obter uma rentabilidade superior ao Ibovespa para o longo 

prazo. Desde o início de suas atividades, o fundo mantém um retorno 
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acumulado de 301,08%, o que representa 498,77% do IBOV, tendo 

apresentado retornos negativos em 33 de seus 96 meses de existência. 

Isto mostra o compromisso do fundo na busca por seu objetivo. 

Baixo valor para aplicação mínima: O fundo conta com um valores 

relativamente baixos para aplicação e movimentação mínimas, sendo de 

R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente. Estes valores ratificam a 

acessibilidade do fundo para a grande maioria dos investidores em geral. 

Carteira bem diversificada: O fundo conta com exposição em papéis de 

empresas brasileiras de mais de dez setores diferentes, com destaque 

para os segmentos de energia elétrica, de petróleo, bancário, de 

mineração e de saneamento. Os cinco setores com maior concentração 

totalizam quase 54% do patrimônio líquido do Real Investor Ações. 

Expertise da gestora: A Real Investor detém uma filosofia de 

investimentos com o propósito de realizar investimentos inteligentes, 

com ética e transparência, demonstrando alinhamento de interesses 

entre a equipe de gestão e seus clientes. A empresa também busca a 

excelência, com melhoria contínua de seus processos e pessoas. O 

reconhecimento deste trabalho pode ser observado nos retornos 

obtidos pelo fundo desde sua fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O Real Investor Ações vinha até julho em linha com a performance geral 

do mercado acionário, se recuperando das fortes quedas observadas no 

início do ano. No entanto, agosto e setembro ficaram marcados por 

novas perdas no contexto geral, abrigando inclusive um descolamento 

do mercado brasileiro perante o resto do globo. Em conjunto, 
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novamente vimos o Dólar se apreciar frete ao Real, renovando a fuga de 

capital estrangeiro de nosso país. 

Primeiramente, falemos do movimento de recuperação. Como 

vínhamos comentando há algum tempo, tal movimento tem se 

sustentado em grande parte pelos incentivos promovidos pelo Banco 

Central Americano, o FED. Algo que traz instabilidades a esta 

recuperação, dada a forte retração econômica experimentada pelo 

mundo em 2020. 

No caso brasileiro, nosso mercado também seguiu a tendência externa 

até julho, como comentado anteriormente. Entretanto, por aqui, a velha 

e conhecida situação fiscal voltou ao centro dos debates desde então, 

com maior a deterioração das contas públicas após os gastos com a 

pandemia. O que elevou as preocupações dos investidores, acarretando 

no descolamento citado. 

Neste contexto, cabe destacar a experiência carregada pela equipe da 

Real Investor, o que certamente dá bagagem para que o fundo possa 

atravessar os mais diversos cenários econômicos. E, a análise de sua 

estratégia e de seu portfólio corrobora tal argumento, uma vez que 

enxergamos a atual carteira bem centrada em ativos tanto brasileiros 

quanto do exterior. Algo que tende a favorecer os níveis de proteção, 

com exposição ao dólar em meio às incertezas fiscais existentes por 

aqui. Assim sendo, recomendamos o Real Investor Ações para 

investidores que buscam bons retornos para o longo prazo. 

 

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/

