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É com satisfação que publicamos nossa nona “Car ta Leblon”.  

Esperamos que este canal de comunicação consiga, de forma sucinta, 

transmitir a nossa opinião sobre temas impor tantes que afetam 

nossas decisões de investimento.

Obrigado e abraços, 
 Leblon Equities
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Introdução

2011 não deixará saudades. 

O ano foi ruim para o mercado de ações no Brasil. Os fundamentos da maioria das empresas não se deterioraram 

numa proporção que explicasse a desvalorização nos seus valores de mercado, e nem os múltiplos setoriais estavam 

tão elevados no início do ano. A economia brasileira performou razoavelmente bem num contexto global marcado 

pela hemorragia – talvez esta seja a melhor palavra - de notícias da Europa e por uma incipiente recuperação 

americana que só começou a se desenhar quando o ano entrava em seu epílogo. Nossa visão é de que o que 

realmente definiu 2011 para a Bovespa foi o fluxo de saída de investidores estrangeiros e a aversão a risco de uma 

maneira mais ampla.

O Leblon Ações sofreu uma queda de 14%, e o Leblon Equities Hedge caiu 4% no ano. Como veremos a seguir 

nesta car ta, excluindo-se a performance de HRT (e explicaremos o porquê deste exercício), o Leblon Ações teria 

caído 7%, e o Leblon Equities Hedge teria tido um retorno positivo de 3%. O Ibovespa caiu 18% no ano e o CDI 

rendeu 12%.

Não estamos felizes com o resultado de 2011 apesar de termos claro que anos de performance negativa

são inerentes a nossa filosofia de buscar retornos elevados no longo prazo através de uma gestão que busca 

encontrar distorções relevantes entre o preço e o valor dos ativos e não se preocupa em maximizar consistência 

de cur to prazo.

Acreditamos que em janelas de tempo mais longas os fundamentos das empresas prevalecem sobre efeitos 

temporários de aversão a risco e fluxos financeiros. O mercado tende a recuperar alguma racionalidade e os preços 

dos bons ativos voltarão a se aproximar de seu valor intrínseco. Diversas empresas começam o ano em patamares 

atrativos. Dados da Bloomberg mostram o Ibovespa negociando a múltiplo de Preço/Lucro 2011 de 9.4x , com um 

dividend yield de 4% e crescimento de lucros esperado em 14% para 2012 e 12% para 2013. A car teira do Leblon 

Ações oferece um upside próximo de 50% com base em fluxos de caixa descontados utilizando uma taxa de 10% 

em termos reais. 

Do ponto de vista micro, vários setores da economia listados em Bolsa deverão se beneficiar de opor tunidades 

interessantes de consolidação. Apesar da falta de uma reforma tributária ampla, a melhora gradual e contínua do 

sistema tributário (cobrança, fiscalização), que elimina brechas para não pagamento de impostos, tende a reduzir a 

vantagem de pequenos negócios informais. Com isso, em diversos setores, a escala do negócio faz mais diferença 

e leva a uma aceleração no processo de consolidação com potencial geração de valor no longo prazo. Empresas 

maiores e mais bem capitalizadas tendem a ser as vencedoras nesse processo. Ainda temos a impressão de que o 

governo, deixando a ideologia de lado, está comprometido com a privatização de cer tos ativos de infraestrutura 

como rodovias e aeropor tos, um movimento que será bastante positivo para a economia como um todo. 

Nas páginas seguintes, discutimos nosso desinvestimento de UOL, a queda da HRT, e a posição em Coteminas que 

passamos a administrar.
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Parte 1

UOL

Se pudéssemos escolher, preferiríamos que o UOL continuasse sendo uma empresa listada em bolsa. Além da 

escassez histórica de empresas de mídia na bolsa brasileira, o UOL estava prestes a entrar no que possivelmente 

será sua melhor fase operacional e de resultados desde seu IPO.

Infelizmente, a Folhapar, o acionista controlador do UOL tinha a mesma visão e decidiu fazer uma ofer ta para 

comprar a par te da empresa nas mãos dos minoritários. Foi um processo de negociação intenso, pois houve 

divergência entre o preço proposto pela Folhapar e a percepção de valor dos minoritários.

O leilão de ofer ta pública foi finalmente realizado em 29 de dezembro, e a Folhapar adquiriu o equivalente a 96,4% 

das ações objeto da ofer ta, a um preço de R$19,50 por ação (UOLL4), tendo investido R$338 milhões. Os fundos 

geridos pela Leblon Equities venderam suas ações , concluindo um investimento que havia sido iniciado em agosto 

de 2010. Consideramos o resultado do processo satisfatório, e o ganho acumulado em 2011 das ações do UOL 

(aproximadamente 46%) representou uma contribuição importante para a performance dos fundos da Leblon.

Como dizíamos, o processo de fechamento de capital da empresa se iniciou meses antes e demandou um grande 

investimento de tempo por par te dos acionistas minoritários, que não concordaram com o preço ofer tado 

inicialmente. Em 26 de julho de 2011, a Folhapar anunciou a intenção de realizar uma OPA ao preço máximo de R$17 

por ação, o que correspondia a um valor de R$2 bilhões para o equity da empresa. Em 9 de outubro, o controlador 

elevou o preço por ação em aproximadamente 12% para R$19, corrigido pela taxa Selic a par tir de 7 de outubro 

até a data do efetivo pagamento. Esse movimento foi resultado de um processo de negociação entre um grupo 

de 10 acionistas minoritários, liderados pela Leblon Equities, e o controlador, no qual os acionistas solicitaram uma 

revisão do preço da ofer ta para um patamar que refletisse melhor o valor da empresa. 

Nosso primeiro investimento em ações da UOL foi feito em agosto de 2010, quando adquirimos uma posição de 

2% do fundo a um preço médio ligeiramente acima de R$10 por ação. Nesse nível de preços, o equity do UOL 

estava avaliado em R$1,2 bilhão. Até setembro de 2010, a empresa acumulava um lucro de R$95 milhões, havia 

gerado um EBITDA de R$136 milhões e possuia uma posição de caixa líquido de R$490 milhões. A princípio, 

alguns aspectos da empresa chamaram atenção, principalmente o fato dela ter conseguido manter a receita com 

assinaturas num patamar surpreendentemente alto e ainda bastante relevante para a empresa como um todo. Os 

números repor tados até setembro indicavam que essa receita provavelmente terminaria o ano no mesmo patamar 

dos três anos anteriores (em termos nominais, mas de qualquer forma melhor do que esperávamos encontrar 

dada a natureza do negócio). Por outro lado, as receitas com publicidade e outros negócios já eram superiores às 

receitas com assinaturas e apresentavam um crescimento relevante de 39% nos 9 primeiros meses do ano. Novos 

serviços foram criados (como o PagSeguro), aquisições de empresas de software foram feitas e a empresa já atuava 

no mercado de data centers e webhosting através de parcerias com duas outras empresas, oferecendo planos de 

hospedagem, gerenciamento de e-mails e construção de sites. 

O UOL vinha mantendo margens operacionais saudáveis (margem EBITDA superior a 20%), alto retorno sobre 

o capital investido na operação e ainda possuia um balanço que posibilitava novos investimentos e aquisições que 

pudessem diversificar ainda mais seus negócios. Apesar das restrições impostas por uma ação com baixa liquidez e 

pela dificuldade de entender perfeitamente os economics dos diversos negócios em que a empresa atuava, avaliamos 
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à época que a empresa merecia tempo adicional de pesquisa, pois poderíamos ter uma oportunidade interessante de 

investimento. Entendíamos que o valor de mercado do UOL incorporava expectativas de crescimento muito baixo. 

Em dezembro de 2010, a empresa anunciou a aquisição da Diveo por R$693 milhões e R$19 milhões adicionais 

depositado em garantia de eventuais ajustes. A Diveo ofere serviços como data center e webhosting (como a divisão 

UOL HOST que já existia no UOL) e serviços de software. No nosso entendimento, essa aquisição modificou de 

maneira positiva o mix de negócios do UOL (melhor perspectiva de crescimento, espaço para margens melhores), 

além de ter evidenciado que o mercado de serviços de TI havia se tornado importante na estratégia e, finalmente, 

que a empresa havia encontrato um destino para o caixa acumulado no seu balanço, numa transação que nos 

parecia agregar valor a UOL. Desde o seu IPO em 2005, quando foi avaliada a aproximadamente R$2,2 bilhões, a 

UOL mantinha uma elevada posição de caixa líquido. 

Ao longo do primeiro trimestre de 2011, aprofundamos nossa análise da empresa e julgávamos que o valor justo 

para o equity do UOL era superior a R$20 por ação e mais próximo de R$25, num cenário mais positivo. O preço 

de mercado próximo a R$13-14 representava uma oportunidade interessante na nossa opinião e a posição em UOL 

atingiu aproximadamente 5% do Leblon Ações em março de 2011. Com a valorização das ações após o anúncio 

da OPA, o investimento em UOL atingiu 6% do fundo em julho. A intenção do controlador em tornar o UOL uma 

empresa fechada nos surpreendeu – mesmo que a empresa não desse sinais de que melhoraria a comunicação com 

o mercado, principalmente no que tange a sua estratégia – e o preço foi razoavelmente inferior ao que julgávamos 

ser o valor justo da empresa. Foi neste momento que nos aproximamos de outros acionistas do UOL e iniciamos 

uma negociação com o acionista controlador, com objetivo de apresentar nossa avaliação da empresa e tentar obter 

um preço que se aproximasse mais dessa avaliação. Apesar de R$19 por ação ainda não refletir todo o potencial da 

empresa, o preço foi elevado em 12% num momento em que o mercado vivia um momento de grande incer teza 

(o Ibovespa caiu 14% no mesmo período) e a OPA oferecia liquidez para uma posição relevante do fundo.

HRT

“Eleição e mineração, só depois da apuração,” já diz a sabedoria mineira. De fato, ainda é cedo para dizer se estamos 

cer tos ou errados em nossa tese de investimento na HRT, já que a apuração, por assim dizer, apenas acaba de 

começar, a despeito do cenário cataclísmico embutido nos preços de hoje. Ainda assim, dado o péssimo desempenho 

da ação nos últimos meses, talvez este seja precisamente o melhor momento para explicarmos como nossa tese 

evoluiu, nossa evidente divergência com o mercado, e o que esperamos para os próximos anos.

Quando iniciamos nosso investimento em fevereiro/março de 2011, havia uma lista de motivos que nos atraíram 

para o case: a qualidade das pessoas que compõem o time gerencial da HRT; o track record deste grupo em anos 

de trabalho na Petrobras e outras empresas do setor ; o alinhamento de interesses entre este time e os acionistas 

da empresa; e um valuation razoável quando comparado a empresas pré-operacionais listadas.

Alocamos 3% do fundo a níveis de preço de R$1.700 por ação, o que equivalia a pagar um EV1 de US$ 0,72 por 

barril de óleo equivalente (Boe).

É evidente que nosso timing em começar a construir a posição foi infeliz, e o dano causado à performance de cur to 

prazo do fundo foi relevante. Felizmente, este dano não se configura até o momento em um dano permanente e tão 

pouco é sinônimo de desconfor to com os fundamentos que nos levaram a comprar a empresa. Afinal, a despeito 

de tudo, nenhuma daquelas variáveis mudou de forma significativa.

1 Enterprise Value ou Valor da Firma
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Em abril de 2011, com o término do lockup dos investidores que haviam financiado o início das operações da HRT 

numa operação privada ocorrida cerca de um ano antes do IPO, a ação caiu para R$1.300. Naquele momento, a 

HRT já tinha conseguido aumentar seus barris riscados de 6,6 bilhões para 7,9 bilhões em apenas alguns meses 

(comparados com 2,1 bilhões na época do IPO), e nossa análise indicava um valor mínimo para a ação de R$800 

num cenário pessimista, e de R$3.000 se os ventos soprassem a favor. O risco-retorno parecia razoável, e elevamos 

a posição dos fundos de 3% para 9%.

Depois da tempestade, no entanto, veio o relâmpago. A ação caiu cerca de 70% daquele momento para cá, em função 

de eventos que talvez tenham o potencial de reduzir a quantidade de barris riscados no Solimões em 7,2%, ou 20% 

do óleo que se esperava da região2. (Estamos falando, aqui, do início da campanha exploratória no Solimões, com 

destaque para o resultado abaixo das expectativas do poço HRT1, anunciado pela empresa em setembro de 2011.)

A débâcle da ação reduziu a par ticipação da HRT em nosso por tfólio de 9% para 4% ao final de 2011. A redução 

teria sido ainda maior, mas fizemos aquisições adicionais a um EV de cerca US$0,10 por Boe, de forma que hoje, 

apesar de toda a depreciação, a exposição de nossos cotistas à HRT3 é a maior desde que começamos a investir 

na empresa, ao mesmo tempo em que o dano potencial futuro está limitado aos pouco mais de 4% das car teiras 

investidos em HRT.

A campanha exploratória da HRT no Solimões teve um começo menos afor tunado do que o cenário sinalizado 

pelo fundador e CEO da empresa, Marcio Mello, um homem cuja crença em seu negócio só encontra paralelo em 

sua eloquência ao comunicar aos interlocutores a grandeza dos seus ativos.

Numa conferência por telefone no primeiro trimestre de 2011, ao convidar os investidores para uma visita 

organizada à Bacia do Solimões, Marcio disse esperar que os acionistas pudessem “sujar suas mãos em óleo leve” no 

local, dali a algumas semanas. Infelizmente, a campanha enfrentou problemas operacionais enormes (ainda que em 

linha com o que pode dar errado quando se está prospectando no meio da selva), e apenas gás natural apareceu 

em lugar do óleo, pelo menos até este momento. 

Parece-nos que o mercado, neste momento, está penalizando a empresa além do necessário, talvez pela insegurança 

gerada por um resultado pior do que as expectativas – assim como, inversamente, um resultado melhor do que o 

esperado costuma provocar overshooting em preços de ativos deste tipo.

A campanha exploratória da HRT no Solimões está apenas no início. A empresa furou apenas 4 poços até o 

momento, de um total estimado de pelo menos 40 até o final de 2013. Na Namíbia, onde se encontram 85% dos 

barris riscados da empresa, a HRT planeja iniciar um processo de venda de uma participação minoritária no segundo 

trimestre deste ano, uma operação que pode recalibrar o preço justo daqueles ativos e deixar a empresa numa 

situação mais confor tável do ponto de vista do investimento necessário.

Hoje, nosso cenário conservador para a ação indica um preço de R$685, que equivale à soma do caixa atual com o 

valor da Bacia do Solimões avaliada ao preço pago pela TNK-BP, e atribuindo-se zero de valor aos ativos da Namíbia. 

Em nosso cenário base, a ação vale R$1.250, que é a soma do caixa, da Namíbia (no valuation pago pela UNX) e 

do Solimões (no valuation pago pela TNK-BP). A título de comparação, a R$410 (preço de fechamento de 2011), 

a HRT negociava a um EV/boe de R$0,10 comparado com R$6,80 da OGX.

2 Considera write-off de 100% do óleo cer tificado pela D&M nos poços HRT-2  e HRT-3 e ainda, 13 mln de Boes a menos no HRT-1.

3 Quantidade de ações de HRT divididas pelo número de cota dos fundos.
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De resto, nunca foi tão atual a resposta dada por J. Paul Getty, o bilionário do petróleo americano, quando lhe 

perguntaram a fórmula de seu sucesso: “Acordar cedo, trabalhar até tarde, (e) achar petróleo.” Para a HRT, “só falta” 

essa última par te, que esperamos não esteja distante.

Coteminas 

Três dos maiores fundos de pensão brasileiros nos confiaram a gestão de uma par ticipação equivalente a 22% 

do capital votante da Coteminas. Somadas, as posições da Previ, Petros e Funcef em Coteminas atingem um valor 

aproximado de R$50 milhões. A gestão dessa par ticipação, que começou em novembro, está sendo feita através 

de um fundo exclusivo, sem relação direta com outros veículos da Leblon, com duração mínima de quatro anos e 

com o objetivo de gerar valor e liquidez para as ações. 

A Coteminas está avaliada hoje em aproximadamente R$400 milhões, o que equivale a 30% do seu valor patrimonial. 

A empresa detém 68% da Springs Global (SGPS3), seu principal ativo operacional (a Cia de Tecidos Santanense é 

outra empresa controlada pela Coteminas). A Springs é uma posição relevante dos fundos da Leblon Equities, sobre 

a qual escrevemos com mais detalhes na Car ta Leblon 5, de novembro de 2010. Nossa história como investidores 

de longo prazo na Springs, nosso conhecimento sobre a empresa e proximidade com seus acionistas e executivos 

foram fatores impor tantes no processo que culminou com esse mandato. A iniciativa de buscar a gestão dessa 

posição vai ao encontro do nosso objetivo de colaborar, sempre que possível, nas empresas onde temos interesse 

econômico relevante através de nossos fundos. Não só vemos a Coteminas como um investimento interessante 

sob a ótica de valor, mas sua posição de controladora da Springs faz com que a gestão de 22% do seu capital seja 

importante para os demais fundos geridos pela Leblon, trazendo sinergia no tempo investido para gerir essa posição.

No longo prazo, acreditamos que a materialização do potencial de valor da Coteminas passa por uma série de 

movimentos, e neste sentido uma gestão mais ativa por par te dos acionistas minoritários pode ser decisiva. Uma 

das questões que se colocam, por exemplo, é a estrutura societária das empresas, hoje bastante complexa. A Springs 

é listada no Novo Mercado, mas a Coteminas e a Santanense, não. A Coteminas é acionista direta da Springs e 

também direta e indireta da Santanense. Acreditamos que alguma forma de racionalização dessa estrutura poderia 

gerar mais liquidez para as ações. 

Em termos de estratégia, a Springs passa por um momento único, com investimentos relevantes no varejo de 

cama, mesa e banho, que se iniciaram com a aquisição da MMartan em 2009 e agora passam pela aber tura de uma 

rede de lojas Ar tex e o início de um negócio de franquias da marca. O sucesso dessa estratégia na nossa visão 

pode ser um evento transformador para a empresa, com elevado potencial de geração de valor para os acionistas. 

Acreditamos que nossa participação no capital da Springs (4,5% do capital total), combinada com a posição relevante 

em Coteminas irá nos ajudar a estar mais próximos do acionista controlador e dos executivos, acompanhando a 

execução dessa estratégia. 
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Parte 2 – Performance

Leblon Ações

No período de três meses encerrado em dezembro de 2011, o Leblon Ações apresentou performance de -0,6%, 

líquida de todos os custos, comparada a alta de 8,5% do Ibovespa no período. No ano, o Leblon Ações acumulou 

queda de 14% contra 18% do Ibovespa. Desde o início, o fundo apresenta valorização de 87%, líquida de todos os 

custos, comparada a 15% do Ibovespa e 44% equivalente ao IPCA do período acrescido de 6% ao ano.

A performance negativa do quarto trimestre foi influenciada de maneira relevante pela forte queda das ações de três 

posições impor tantes do fundo, nos setores de petróleo e gás (HRT), varejo e consumo. As maiores contribuições 

positivas para a performance do fundo no trimestre vieram de investimentos em empresas nos setores de consumo 

(primordialmente Brasil Foods, cuja tese de investimentos discutimos na car ta 8) e UOL (abordado nesta Car ta).

A posição de caixa do fundo no trimestre aumentou de 13% para 15%, já computada a venda da posição em UOL 

no último dia útil do trimestre, que representava aproximadamente 7% do fundo. Ao longo do trimestre, diminuimos 

outras posições nos setores financeiro e utilities e aumentamos posições nos setores de logística/infraestrutura 

(Mills), varejo e imobiliário. Fizemos um novo investimento no setor de consumo, aproveitando preços atrativos de 

uma empresa que acompanhamos há muito tempo.
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Tabela de Rentabilidades              

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

2011 -1,62% 1,23% 1,44% 2,36% -4,41% -0,89% -2,44% -4,38% -5,27% 4,67% -4,62% -0,46% -13,97% 87,26%

IBOVESPA -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% 14,56%

IPCA +6% 1,31% 1,27% 1,28% 1,21% 1,00% 0,65% 0,68% 0,90% 1,01% 0,91% 0,94% 1,04% 12,94% 43,75%

2010 -0,66% 1,08% 1,48% -2,50% -3,96% 2,11% 4,71% 1,40% 4,53% 6,47% 1,86% 2,48% 20,19%

IBOVESPA -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04% 

IPCA +6% 1,20% 1,19% 1,08% 1,03% 0,93% 0,51% 0,52% 0,55% 0,92% 1,20% 1,29% 1,18% 12,23% 

2009 2,89% -3,80% 6,44% 21,08% 10,79% 2,39% 10,79% 3,14% 7,07% -0,79% 5,41% 8,07% 100,08% 

IBOVESPA 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,90% 0,05% 8,93% 2,30% 82,66% 

IPCA +6% 0,96% 0,96% 0,73% 0,93% 0,94% 0,85% 0,78% 0,64% 0,72% 0,77% 0,87% 0,89% 10,51% 

2008          -14,11% -6,24% 12,40% -9,49% 

IBOVESPA          -24,80% -1,77% 2,61% -24,20% 

IPCA +6%          0,98% 0,83% 0,80% 2,63% 

12 meses -13,97% PL em 30/12/2011 PL Mensal Médio           

IBOVESPA -18,11% R$ 75.194.371,42  R$ 75.721.663,79            

IPCA +6% 12,94%   

* início em 30/09/2008        
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Leblon Equities Hedge

No período de três meses encerrado em dezembro de 2011, o Leblon Equities Hedge apresentou performance 

negativa de 6,4% (vs 2,7% do CDI e 8,5% do Ibovespa), acumulando queda de 4% no ano (vs 12% do CDI e -18% 

do Ibovespa). Desde o início, o fundo acumula valorização de 62%, líquida de todos os custos, comparada a 39% do 

CDI e 15% do Ibovespa no período. A exposição líquida média no trimestre foi de 39% e no ano de 48%.

No quar to trimestre, a performance do fundo em novembro e dezembro refletiu principalmente a performance do 

book long e foi bastante próxima da performance do Leblon Ações, tendo ainda sido impactada de forma negativa 

pelo book short. A performance do book short em outubro foi um fator determinante para a performance negativa 

no período. A exposição bruta do fundo no trimestre diminuiu de 150% para 137%, e a exposição líquida aumentou 

de 30% para 55%.  

Tabela de Rentabilidades              

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

2011 1,07% 0,82% -1,28% 3,01% -4,44% 0,44% 1,02% -0,87% 2,74% -1,20% -4,67% -0,62% -4,23% 61,57%

CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,91% 11,59% 39,05%

2010 2,14% 0,83% -0,73% -2,15% -0,87% 3,17% -1,74% 3,57% 1,04% 5,94% 2,73% 2,13% 16,94% 

CDI 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93% 9,74% 

2009 2,19% -0,34% -0,38% 10,48% 5,46% 3,59% 6,92% 0,97% 2,06% -0,48% 2,50% 6,72% 46,85% 

CDI 1,05% 0,85% 0,97% 0,84% 0,77% 0,76% 0,79% 0,69% 0,69% 0,69% 0,66% 0,72% 9,90% 

2008          -7,54% -3,99% 10,67% -1,76% 

CDI          1,17% 1,00% 1,11% 3,32% 

12 meses -4,23% PL em 30/12/2011 PL Mensal Médio      

CDI 11,59% R$ 59.969.047,83  R$ 66.400.309,28  

* início em 30/09/2008    
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Leblon Previdência

No período de três meses encerrado em dezembro de 2011, o Leblon Previdência apresentou performance positiva 

de 0,3%, líquida de todos os custos, comparada a alta de 8,5% do Ibovespa e alta de 2,7% do CDI no período. 

No ano, o Leblon Previdência acumulou queda de 3,5% contra queda de 18% do Ibovespa e alta de 12% do CDI. 

Desde o início, o fundo apresenta valorização de 11%, líquida de todos os custos, comparada a queda de 17% do 

Ibovespa e alta de 23% do CDI. O fundo busca valorização superior ao CDI no longo prazo, utilizando o limite de 

49% para fazer investimentos em ações. 

No final de dezembro, o fundo mantinha 59% de sua carteira investida em títulos públicos federais, mesmo percentual 

observado ao fim do trimestre anterior. Os investimentos em ações do fundo representam a mesma car teira do 

Leblon Ações, por tanto a performance dos investimentos do Leblon Ações explica em grande par te a performance 

do Leblon Previdência.

Tabela de Rentabilidades              

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

2011 -0,72% 0,68% 1,07% 1,43% -1,90% -0,29% -0,92% -1,28% -1,91% 2,45% -2,18% 0,11% -3,51% 10,53%

CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,91% 11,59% 23,27%

IBOVESPA -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% -17,28%

2010 0,05% 1,01% 0,61% -1,10% -1,72% 1,20% 2,25% 0,94% 2,40% 3,80% 1,21% 1,59% 12,80% 

CDI 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93% 9,74% 

IBOVESPA -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04% 

2009            1,55% 1,55% 

CDI            0,66% 0,66% 

IBOVESPA            -0,04% -0,04% 

12 meses -3,51% PL em 30/12/2011 PL Mensal Médio           

CDI 11,59% R$ 18.053.109,92 R$ 16.721.095,25          

IBOVESPA -18,11%         

* início em 02/12/2009        
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Equipe Leblon Equities
Pedro Chermont – pedro.chermont@leblonequities.com.br
Marcelo Mesquita – marcelo.mesquita@leblonequities.com.br
Pedro Rudge – pedro.rudge@leblonequities.com.br
Bruno Pereira – bruno.pereira@leblonequities.com.br
Felipe Claudino – felipe.claudino@leblonequities.com.br
Laura Tostes – laura.tostes@leblonequities.com.br
Victor Uebe – victor.uebe@leblonequities.com.br
George Earp – george.earp@leblonequities.com.br
João Lopes – joao.lopes@leblonequities.com.br
Fernanda Pacini  - fernanda.pacini@leblonequities.com.br
Rafael Streva – rafael.streva@leblonequities.com.br
Miguel Galvão – miguel.galvão@leblonequities.com.br
Pedro Gonzaga – pedro.gonzaga@leblonequities.com.br
Leonardo Vazquez – leonardo.vazquez@leblonequities.com.br
Paola Padula – paola.padula@leblonequities.com.br
Luiz Senos – luiz.senos@leblonequities.com.br

A Leblon Equities não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo fi nanceiro. Esse material tem caráter meramente informativo e 
não deve ser considerado uma oferta de aquisição de cotas do fundo.
Os fundos de ações podem estar expostos a signifi cativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento 
não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. É 
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



Leblon Ações
FIC de FIA

Dezembro 11

Objetivo do Fundo Estratégia

Público Alvo

Tabela de Rentabilidades

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

2011 -1,62% 1,23% 1,44% 2,36% -4,41% -0,89% -2,44% -4,38% -5,27% 4,67% -4,62% -0,46% -13,97% 87,26%
IBOVESPA -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% 14,56%
IPCA +6% 1,31% 1,27% 1,28% 1,21% 1,00% 0,65% 0,68% 0,90% 1,01% 0,91% 0,94% 1,04% 12,94% 43,75%

2010 -0,66% 1,08% 1,48% -2,50% -3,96% 2,11% 4,71% 1,40% 4,53% 6,47% 1,86% 2,48% 20,19%
IBOVESPA -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04%
IPCA +6% 1,20% 1,19% 1,08% 1,03% 0,93% 0,51% 0,52% 0,55% 0,92% 1,20% 1,29% 1,18% 12,23%

2009 2,89% -3,80% 6,44% 21,08% 10,79% 2,39% 10,79% 3,14% 7,07% -0,79% 5,41% 8,07% 100,08%
IBOVESPA 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,90% 0,05% 8,93% 2,30% 82,66%
IPCA +6% 0,96% 0,96% 0,73% 0,93% 0,94% 0,85% 0,78% 0,64% 0,72% 0,77% 0,87% 0,89% 10,51%

2008 -14,11% -6,24% 12,40% -9,49%
IBOVESPA -24,80% -1,77% 2,61% -24,20%
IPCA +6% 0,98% 0,83% 0,80% 2,62%

12 meses -13,97% PL em 30/12/2011 PL Mensal Médio 
IBOVESPA -18,11%
IPCA +6% 12,94%
* início em 30/09/2008

Informações Gerais para Investidores
Aplicação mínima R$ 100 mil Administrador/Distribuidor
Movimentações mínimas subseqüentes R$ 20 mil BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 
Saldo mínimo remanescente R$ 100 mil CNPJ: 02.201.501/0001-61
Horário limite para movimentações 14hs Av. Pres.Wilson 231 – 11º andar – Rio de Janeiro – RJ – 20030-905
Conversão de cotas na aplicação D +1 da disponibilidade dos recursos Telefone +55 21 3219-2500 Fax +55 21 3219-2501
Dados para aplicações (TED) Banco Bradesco (237) – agência 2856-8 www.bnymellon.com.br/sf

Conta 612.004-0 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço 
Favorecido: Leblon Ações FIC de FIA www.bnymellon.com.br/sf ou no tel.: +55 21 3219-2600 
CNPJ 10.320.151/0001-80 Ouvidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou no tel. 0800 7253219

Resgates Conversão de cotas em D+27 da solicitação. Liquidação financeira em D+3 da conversão
Gestor
Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ: 10.240.925/0001-63
Av. Niemeyer 2 – 201 – Rio de Janeiro – RJ – 22450-220

Taxa de administração Telefone +55 21 3206-7300
www.leblonequities.com.br
Contato: contato@leblonequities.com.br

Taxa de performance

Tributação IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Custodiante Banco Bradesco S.A.
Categoria Anbima Ações Livre

2% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, apurada diariamente e paga mensalmente, 
podendo atingir no máximo 2,5% ao ano computado eventuais investimentos em outros fundos.

de cotas.
Os resgates poderão ser pagos no quarto dia útil subseqüente à solicitação mediante pagamento 
de taxa de saída, revertida para o fundo, equivalente a 10% do valor resgatado.

A Leblon Equities não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não
contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do
fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. "IBOVESPA" é mera referência econômica, e não parâmetro objeivo do fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e
regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 

Investir no Leblon Ações Master FIA, que tem como objetivo atingir elevados retornos absolutos no
longo prazo a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil.
O fundo implementará uma gestão ativa dos investimentos e utilizará variados instrumentos tanto no
mercado a vista quanto no de derivativos visando atingir seu objetivo.

15% sobre o ganho que exceder IPCA+ 6% ao ano. Com marca d’água. 
Apurada diariamente e paga semestralmente.

Investidores qualificados que buscam níveis de rentabilidade no longo prazo através do investimento
em ações, e que entendam os riscos envolvidos nas operações dos mercados de ações e de
derivativos.

R$ 75.194.371,42

A análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções relevantes
entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. O foco da análise é nas variáveis
microeconômicas das empresas, sendo a abordagem macroeconômica utilizada para avaliar a
vulnerabilidade da carteira aos fatores exógenos às empresas. O fundo investirá livremente em
variados instrumentos como ações, derivativos de ações e debêntures conversíveis de empresas e
também investirá em ações de empresas envolvidas em eventos societários tais como, mas sem se
limitar a, mudanças de controle acionário, fusões, cisões e incorporações. 

R$ 75.721.663,79
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Leblon Equities Hedge
FIC de FIA

Dezembro 11

Objetivo do Fundo Estratégia

Público Alvo

Tabela de Rentabilidades

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

2011 1,07% 0,82% -1,28% 3,01% -4,44% 0,44% 1,02% -0,87% 2,74% -1,20% -4,67% -0,62% -4,23% 61,57%

CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,91% 11,59% 39,05%

2010 2,14% 0,83% -0,73% -2,15% -0,87% 3,17% -1,74% 3,57% 1,04% 5,94% 2,73% 2,13% 16,94%

CDI 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93% 9,74%

2009 2,19% -0,34% -0,38% 10,48% 5,46% 3,59% 6,92% 0,97% 2,06% -0,48% 2,50% 6,72% 46,85%

CDI 1,05% 0,85% 0,97% 0,84% 0,77% 0,76% 0,79% 0,69% 0,69% 0,69% 0,66% 0,72% 9,90%

2008 -7,54% -3,99% 10,67% -1,76%

CDI 1,17% 1,00% 1,11% 3,32%

12 meses -4,23% PL em 30/12/2011 PL Mensal Médio 
CDI 11,59%

* início em 30/09/2008

Atribuição de Performance no Mês

Renda Fixa 0,36%

Direcional long 0,14%

Arbitragem 0,01%

Custos e Despesas -0,19%

Direcional short -0,21%

Pair Trades -0,35%

Non-Equity hedges -0,38%

Total -0,62%

Informações Gerais para Investidores
Aplicação mínima R$ 100 mil Administrador/Distribuidor
Movimentações mínimas subseqüentes R$ 20 mil BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 
Saldo mínimo remanescente R$ 100 mil CNPJ: 02.201.501/0001-61
Horário limite para movimentações 14hs Av. Pres.Wilson 231 – 11º andar – Rio de Janeiro – RJ – 20030-905
Conversão de cotas na aplicação D +1 da disponibilidade dos recursos Telefone +55 21 3219-2500 Fax +55 21 3219-2501
Dados para aplicações (TED) Banco Bradesco (237) – agência 2856-8 www.bnymellon.com.br/sf

Conta 612.008-3 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço 
Favorecido: Leblon Equities Hedge FIC de FIA www.bnymellon.com.br/sf ou no tel.: +55 21 3219-2600 
CNPJ 10.320.159/0001-47 Ouvidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou no tel. 0800 7253219

Resgates Conversão de cotas em D+27 da solicitação. Liquidação financeira em D+3 da conversão
Gestor
Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ: 10.240.925/0001-63
Av. Niemeyer 2 – 201 – Rio de Janeiro – RJ – 22450-220

Taxa de administração Telefone +55 21 3206-7300
www.leblonequities.com.br
Contato: contato@leblonequities.com.br

Taxa de performance

Tributação IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Custodiante Banco Bradesco S.A.
Categoria Anbima Ações Livre

A análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções relevantes entre o
preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. O foco da análise é nas variáveis microeconômicas das
empresas, sendo a abordagem macroeconômica utilizada para avaliar a vulnerabilidade da carteira aos fatores
exógenos às empresas. O Fundo manterá posições compradas quando identificar ativos sub-avaliados pelo
mercado e posições vendidas quando identificar ativos sobre-avaliados pelo mercado. O fundo investirá
livremente em variados instrumentos como ações, derivativos de ações e debêntures conversíveis de empresas e
também investirá em ações de empresas envolvidas em eventos societários tais como, mas sem se limitar a,
mudanças de controle acionário, fusões, cisões e incorporações. 

R$ 66.400.309,28

2% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, apurada diariamente e paga mensalmente, 
podendo atingir no máximo 2,5% ao ano computado eventuais investimentos em outros fundos.

de cotas.
Os resgates poderão ser pagos no quarto dia útil subseqüente à solicitação mediante pagamento 
de taxa de saída, revertida para o fundo, equivalente a 10% do valor resgatado.

A Leblon Equities não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais

estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam

com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo

de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 

Investir no Leblon Equities Hedge Master FIA, que tem como objetivo atingir elevados retornos absolutos no
longo prazo a partir de investimentos realizados predominantemente no mercado de ações no Brasil. O fundo
implementará uma gestão ativa dos investimentos e utilizará variados instrumentos tanto no mercado a vista
quanto no de derivativos visando atingir seu objetivo.

R$ 59.969.047,83

20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI. Com marca d’água. 
Apurada diariamente e paga semestralmente.

Investidores qualificados que buscam níveis de rentabilidade no longo prazo através do investimento em ações, e
que entendam os riscos envolvidos nas operações dos mercados de ações e de derivativos.
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Leblon Previdência FIM
Dezembro 2011

Objetivo Gestão e Administração de Recursos

Política de Investimento

Tabela de Rentabilidades
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

2011 -0,72% 0,68% 1,07% 1,43% -1,90% -0,29% -0,92% -1,28% -1,91% 2,45% -2,18% 0,11% -3,51% 10,53%
CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,91% 11,59% 23,27%
IBOVESPA -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% -17,28%

2010 0,05% 1,01% 0,61% -1,10% -1,72% 1,20% 2,25% 0,94% 2,40% 3,80% 1,21% 1,59% 12,80%
CDI 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93% 9,74%
IBOVESPA -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04%

2009 1,55% 1,55%
CDI 0,66% 0,66%
IBOVESPA -0,04% -0,04%

12 meses -3,51% PL em 30/12/2011 PL Mensal Médio 
CDI 11,59%
IBOVESPA -18,11%

* início em 02/12/2009

Informações Gerais

Público Alvo O fundo destina-se a acolher, com exclusividade, os recursos das provisões Administrador/Distribuidor

matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, , instituídos pelo ICATU BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 
SEGUROS S/A CNPJ: 02.201.501/0001-61

Horário limite para movimentações 14hs Av. Pres.Wilson 231 – 11º andar – Rio de Janeiro – RJ – 20030-905
Taxa de administração 3% ao ano Telefone +55 21 3219-2500 Fax +55 21 3219-2501
Taxa de carregamento Não há www.bnymellon.com.br/sf
Conversão de cotas na aplicação D +1 da disponibilidade dos recursos Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço 
Resgates Cotização D+1, Liquidação D+4 da solicitação www.bnymellon.com.br/sf ou no tel.: +55 21 3219-2600 
Tributação PGBL: Contribuições são dedutíveis do IR (ate 12% da renda tributável). O IR incide Ouvidoria: www.bnymellon.com.br/sf ou no tel. 0800 7253219

sobre o valor total do resgate. 
VGBL: IR incide sobre o  valor total dos rendimentos no momento do resgate.

Processo SUSEP Seguradora

VGBL: 15414.003727/2009-09 Icatu Seguros S.A.
CNPJ do FIE 11.098.129/0001-09 Praça 22 de Abril, nº 36 - CEP 20021-370 - Centro/Rio de Janeiro/ RJ
Classificação Anbima Telefone: Capitais e regiões metropolitanas: 4002 0040

Demais localidades: 0800 285 3000
www.icatuseguros.com.br
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 286 0110
Ouvidoria: ouvidoria@icatuseguros.com.br tel. 0800 286 0047

Gestor

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
CNPJ: 10.240.925/0001-63
Av. Niemeyer 2 – 201 – Rio de Janeiro – RJ – 22450-220

Planos administrados pela Icatu Seguros S.A, CNPJ n°: 42.283.770/0001-39 Telefone +55 21 3206-7300

A aprovação do plano pela SUSEP não implica por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. www.leblonequities.com.br
Contato: contato@leblonequities.com.br

A Leblon Equities não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo
garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. "IBOVESPA" é mera referência
econômica, e não parâmetro objeivo do fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
perdas patrimoniais para seus cotistas. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em
ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus
recursos.

PGBL: 15414.003713/2009-87 

Previdência Multimercado

O fundo tem como objetivo atingir rentabilidade superior ao CDI, por meio da adoção de
uma gestão ativa. A metodologia de análise fundamentalista será utilizada como meio para
identificar distorções relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos
com o objetivo de atingir elevados retornos absolutos no longo no mercado de ações no
Brasil.

O fundo busca valorização superior ao CDI no longo prazo, e utilizará o limite legal de 49%
para fazer investimentos em ações com alto potencial de valorização no longo prazo. O
restante da carteira será investido em títulos públicos federais e CDBs de bancos de primeira
linha. 

A análise fundamentalista é utilizada como ferramenta principal para identificar distorções
relevantes entre o preço de negociação e o valor intrínseco dos ativos. O foco da análise é
nas variáveis microeconômicas das empresas, sendo a abordagem macroeconômica utilizada
para avaliar a vulnerabilidade da carteira aos fatores exógenos às empresas.

R$ 18.053.109,92 R$ 16.721.095,25
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Leblon Previdência CDI Ibovespa
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