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É com grande satisfação que publicamos nossa segunda “Carta Leblon”. 

Esperamos que este canal trimestral de comunicação seja interessante 

e consiga, de forma sucinta, transmitir a nossa visão prospectiva dos 

principais temas afetando nossas decisões de investimento. Para que 

tenhamos sucesso é fundamental a sua par ticipação com críticas, 

sugestões ou até mesmo palavras de estímulo.

Obrigado e abraços, 
 Leblon Equities
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O valor potencial da liquidez

Quando as crises de crédito acontecem, os grandes beneficiados, a posteriori, não são necessariamente os que 

têm muito caixa disponível, mas aqueles que sabem utilizar corretamente o caixa disponível ao longo do processo. 

Analogamente, investidores que hoje estão com for te liquidez apenas sairão “mais ricos” deste momento único 

de ativos depreciados se de alguma forma investirem esta liquidez em ativos, de forma eficiente, gerando riqueza 

ao longo do tempo. Parece óbvio e até mesmo cer ta tautologia, mas aí é que está a ar te que separa os grandes 

empresários de longo prazo dos “mortais”.

Desta observação teórica, tiramos duas conclusões:

 1)  Muito provavelmente, o indicador antecedente mais relevante para determinar que estamos a caminho do 

fim da crise será uma onda de empresários com coragem de começar a investir o caixa, seja em expansão 

orgânica seja em aquisições de concorrentes. Os empresários, gerindo seus negócios, são provavelmente os 

agentes mais bem informados e capazes de tomar esta decisão sobre o momento ideal para “transformar 

valor potencial em valor real”. Os banqueiros virão a reboque. As operações de fusões e aquisições não 

acontecerão quando os mercados de crédito estiverem se normalizando, mas justamente o contrário. Na 

nossa visão os mercados de crédito voltarão a se normalizar quando os empresários estiverem “voltando 

à normalidade”. Os líderes de todo o processo são sempre os empresários e não os banqueiros.

 2)  Como investidores em ações, nosso papel neste momento deve ser o de identificar as empresas ou os 

empresários capazes e dispostos a tomar a iniciativa de crescer em relação aos concorrentes. Este é o 

momento ideal para conquistar “market share”. Como diria Napoleão “l’audace, toujour l’audace” (“audácia, 

sempre a audácia”, ou “a melhor defesa é o ataque”). Temos que nos recolher à nossa insignificância 

de investidores incapazes de acer tar o “momento exato do fundo do poço” buscando identificar os 

empresários que, mais capazes e bem posicionados, farão bem estas escolhas e executarão com maestria 

suas estratégias de crescimento. Se estivermos com os cavalos cer tos, no momento em que as por tas se 

abrirem eles sairão na frente.

No gráfico abaixo apresentamos a “capacidade de investimento” das empresas do Leblon Ações FIC de FIA dividida 

pelos respectivos valores de mercado atuais (31/03/2009) das empresas. Quanto mais relevante em relação aos 

valores de mercado for a “capacidade de investimento” da empresa, maior o seu potencial de valorização assumindo 

que os empresários que escolhemos alocarão o capital em projetos rentáveis. 

No exercício, definimos “capacidade de investimento” como a posição em caixa das empresas somada à alavancagem 

financeira adicional possível assumindo um limite teórico de dívida líquida / EBITDA = 2. 
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Gráfico 1  Capacidade de Investimento / Valor de Mercado 
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Na média, o Leblon Ações FIC de FIA possui um portfolio de empresas que, de forma combinada, têm potencial para 

investir ao longo dos próximos meses um montante equivalente a cerca de 40% do valor de mercado atual combinado 

destas empresas. Este número extremamente relevante só é possível em função de estarmos concentrados em 

empresas capitalizadas cujas ações, por motivos alheios aos fundamentos dos negócios, estão sub-avaliadas.

Fonte: Leblon Equities



32º trimestre de 2009

O Brasil no contexto global

Nossa visão de que o consenso de mercado em relação ao lucro das empresas e à atividade econômica no Brasil 

e no mundo continuarão a se deteriorar ao longo dos próximos meses não se modificou. Continuamos a apostar 

que somente após a divulgação dos resultados “catastróficos” do primeiro trimestre de 2009 e talvez também do 

segundo trimestre é que teremos o consenso provavelmente se acomodando em níveis que permitam o início 

de uma nova fase com fluxo de notícias podendo surpreender positivamente os investidores. Além disso, como a 

desalavancagem global continuará a acontecer lentamente, muitas empresas ainda serão forçadas a pedir falência 

(reestruturação de dívidas) para continuarem a existir, o que trará ainda grande incerteza e volatilidade aos mercados 

globais, retardando o destravamento do crédito e o retorno do mercado de capitais à normalidade.

Assim, do ponto de vista tático, continuamos bastante defensivos quanto à performance dos mercados acionários 

globais nos próximos meses. Apesar disso, do ponto de vista estratégico, continuamos bastante confiantes na 

performance relativa muito positiva das ações brasileiras no contexto global. Nosso otimismo relativo a favor das 

ações brasileiras se deve aos seguintes fatores:

 1) Baixa alavancagem das empresas, do governo e dos indivíduos, 

 2) Sistema financeiro solvente e altamente dominado por bancos estatais (Quadro I),

 3) Juros (custo de capital) em for te declínio e com muito espaço para redução,

  4)  Economia relativamente fechada e com mix de expor tações bastante diversificado por produtos e por 

regiões de destino,

 5) Indústria local de fundos administrando volumes significativos e altamente sub-investida em ações (Gráfico 2),

 6)  Investidores institucionais de longo prazo (fundos de pensão e seguradoras) pela primeira vez na história 

não deverão atingir suas metas atuariais investindo apenas em títulos de dívida pública,

 7)  Possível apreciação do Real em função do fluxo de investidores globais para a bolsa brasileira e da fuga 

gradual de ativos nor te-americanos por par te de investidores asiáticos e geradores de petro-dólares,

 8)  Administradores das empresas brasileiras são também na maioria das vezes os donos/controladores, com 

possibilidade de tomada de riscos “antecipados” (Gráfico 3).

 9) Histórico de crises recentes dando agilidade ao processo de administração de estoques/capital de giro,

 10) Mercado consumidor ainda em expansão em função de políticas de redistribuição de renda agressivas.
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Participação de Bancos controlados pelo governo (2008)

  Ativos de Operações Depósitos Patrimônio 
 Ativos Totais Liquidez de Crédito Totais Líquido

 38% 47% 42% 43% 29%

Baixa Alavancagem, Elevada Liquidez e Rentabilidade (2008)

 Crédito/ Crédito/ Ativos/ Crédito/ Retorno 
 Ativos Depósitos PL PL s/ PL médio

 31% 81% 11.0x 3.5x 19%

A boa performance dos mercados em 2009 não sinaliza ainda o final da crise, mas apenas um sentimento de 

que o nível de atividade global parou de piorar (ou seja, a segunda derivada mudou de sinal), mesmo que ainda 

se mantendo em níveis muito baixos de utilização da capacidade instalada. Sem dúvida, há razão para alguma 

comemoração pois isto reduziu bastante, mesmo que temporariamente, a probabilidade de uma depressão global 

com for te deflação, o que poderia de fato destruir a possibilidade de criação de valor pelas empresas por vários 

anos, fazendo com que o preço das ações não estivessem obviamente interessantes do ponto de vista relativo aos 

mercados de dívida (renda fixa). Em resumo, o consenso global em termos econômicos parece estar agora num 

formato de recessão em forma de “U” contra “L” no pior cenário, ou o “V” no melhor.

Mas para nós, investidores em ações “específicas”, a grande questão em aberto ainda é o nível de ociosidade da 

capacidade instalada “caso a caso”. Quando conversamos com as empresas, verificamos que ainda não há uma forte visão 

sobre o nível de utilização a ser mantido após esta fase inicial de redução de estoques, o que, em última análise, deve 

determinar a rentabilidade dos negócios no médio prazo. Por isso a volatilidade de preços ainda deve ser alta até que 

este consenso seja construído pela observação e análise dos resultados, principalmente, nos próximos 2 trimestres.

Sem dúvida, estaremos focados na busca deste “conhecimento” para aproveitar as eventuais opor tunidades de 

arbitragem que venham a surgir, mas, como investidores de longo prazo, o que mais temos analisado e procurado 

entender é a atitude dos empresários em relação à utilização do caixa disponível neste momento.

Quadro I:  Sistema financeiro solvente e dominado por estatais 

Fonte: Banco Central



Gráfico 2:  Indústria de fundos grande e subinvestida em ações
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Gráfico 3:  Estrutura Societária das empresas brasileiras

Perfil do Mercado 

Percentual por tipo de estrutura societária, em janeiro de 2009

Total da Indústria: R$ 1.157 Bi

Fonte: BOVESPA, CVM e Estudo do professor Alexandre Di Miceli, coodenador do Centro de Estudos em Governança (CEG)
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Fonte: Anbid
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Fundos

Leblon Ações FIC de FIA

Gráfico 4:  Leblon Ações FIC x Ibovespa

O Leblon Ações FIC de FIA completou 6 meses de vida em 31 de março registrando queda de 4,64%. No mesmo 

período, o Ibovespa registrou queda de 17,39% e o IBX queda de 16,49%. As principais contribuições positivas 

neste período foram as performances de BicBanco (vendemos 100% da posição máxima), Saraiva (vendemos 25% 

da posição máxima) e Globex (mantida). Contribuíram negativamente Sadia (mantida) e Springs (aumentada). 

O percentual comprado do fundo variou entre 74% e 98% ao longo de seus primeiros 6 meses de existência 

e a car teira manteve nível de concentração nas 5 principais posições em torno 45%. O Fundo está investido 

predominantemente em empresas cujos negócios são orientados ao mercado interno, com balanços sólidos e 

elevados níveis de governança corporativa (42% do por tfolio em empresas listadas no Novo Mercado e 35% no 

nível 2 de governança da Bovespa). 

No quadro 2, apresentamos a car teira do Leblon Ações sob a forma de uma empresa holding de par ticipações. 

Organizamos o que seriam as principais linhas do balanço e do demonstrativo de resultados da “Holding” Leblon 

Ações FIC de FIA utilizando o método de consolidação proporcional. O valor de mercado da Holding é igual ao 

patrimônio líquido do fundo. A “Holding” Leblon Ações FIC de FIA tinha no final de março seus investimentos 

distribuídos da seguinte forma: 

 1) 77% em empresas não-financeiras negociando a um P/L médio para 2009 = 6 e EV / EBITDA = 4,2; 

 2)  14% em bancos negociando a um P/L médio para 2009 de 4,8, P/VPA=69% e rentabilidade patrimonial 

projetada de 15%;

 3) 9% em caixa, aplicado em títulos públicos federais pós fixados (LFTs) e CDBs de bancos de primeira linha.
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*Gráfico atualizado até 31/03/2009
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Quadro 2:  Holding Leblon Ações FIC de FIA

 Empresas não-financeiras

 Qtde de Empresas 15

 % do Fundo 77%

 

 2009 

 Receita Líquida 11,776,077 

 EBITDA 1,419,216 

 Lucro Líquido 741,767 

    

 Valor de Mercado 4,431,093 

 Dívida Líquida 1,494,472  

 EV 5,925,565 

    

 Earnings Yield 16.7%  

 P/L 6.0 

 EV/EBITDA 4.2

 Empresas Financeiras  

 Qtde de Empresas 3

 % do Fundo 14%

 

 2009 

 Ativos 8,224,114 

 Empréstimos 4,689,428 

 Depósitos 3,215,087 

 Lucro Líquido 168,479 

  

 Valor de Mercado 812,492 

  

 Valor Patrimonial 1,177,333 

    

 Earnings Yield 20.7%

  

 P/L 4.8 

 P/Book 69%

 ROE 15%

 Caixa  

  

 % do Fundo 9%

  
 Valor de Mercado 513,577 

  

  

  

 Earnings Yield 10.0%

  

 P/L 10.0 

“Holding” Leblon Ações FIC de FIA

77% 14% 9%



Leblon Equities Hedge FIC de FIA 

Gráfico 5:  Leblon Equities Hedge FIC x CDI 
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O Leblon Equities Hedge FIC de FIA completou 6 meses de operação em 31 de março registrando queda de 0,33%. 

No mesmo período o CDI rendeu 6,31% e o Ibovespa registrou queda de 17,39%. As principais contribuições 

positivas neste período foram as performances de BicBanco (100% realizada), Saraiva (30% realizada) e Globex 

(mantida). Contribuíram negativamente Sadia (mantida) e Springs (aumentada). As exposições bruta e líquida do 

fundo variaram entre 70% e 170%, e 18% e 55%, respectivamente (Gráfico 6) ao longo de seus primeiros 6 meses 

de existência. Em média, ao longo do primeiro semestre a exposição bruta do fundo foi alocada 40% em operações 

de valor relativo envolvendo ativos altamente correlacionados entre si (pares intra-setoriais e arbitragens ON/PN) 

e 60% da exposição bruta foi alocada na car teira direcional long e na car teira direcional short que são formadas 

por ativos que guardam pouca correlação entre si. A car teira direcional long é formada por ativos que acreditamos 

apresentar potencial de valorização no médio-longo prazo (1-2 anos) significativamente superior ao CDI e a car teira 

direcional short é formada por ativos que acreditamos apresentar potencial de valorização no médio-longo prazo 

(1-2 anos) significativamente inferior ao CDI menos o custo do aluguel. A correlação entre as car teiras direcional 

long e short no cur to prazo é baixa.
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*Gráfico atualizado até 31/03/2009



Ao longo do primeiro semestre de existência do Fundo, as operações de valuation relativo (pares e arbitragens) 

contribuíram positivamente para a performance do Fundo enquanto as car teiras direcional long e short, de forma 

combinada, contribuiram negativamente. Atribuimos a contribuição negativa desta parcela do por tfolio à for te alta 

do mercado ao longo dos últimos 2 meses onde os ativos mais líquidos e as empresas exportadoras de commodities 

(que predominam na car teira direcional short) apresentaram performance superior ao restante do mercado. 

Ao final do mês de março, o Fundo utilizava cerca de 85% de seu limite teórico de risco e não mantinha exposição 

direcional relevante ao mercado (165% de gross exposure e 29% de net exposure) em função da percepção de 

que o balanço risco/retorno justifica neste momento uma postura agressiva concentrada em operações de valor 

relativo. Os indicadores de liquidez da car teira encontram-se em níveis extremamente confor táveis.
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Exposição Bruta

Exposição Bruta e Líquida no Mês*

Exposição Líquida
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Gráfico 6:  Histórico de exposição bruta e líquida

*Gráfico atualizado até 31/03/2009
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Rentabilidades

 Fundo Out Nov Dez 2008 Jan Fev Mar 2009  Início PL Médio Mensal  
(R$ mil)

 Leblon Ações 
 FIC FIA -14.11% -6.24% 12.40% -9.49% 2.89% -3.80% 6.44% 5.36% -4.64%   4,190 

 IBOVESPA -24.80% -1.77% 2.61% -24.20% 4.66% -2.84% 7.18% 8.99% -17.39% 

 Leblon Equities  
 Hedge FIC FIA -7.54% -3.99% 10.67% -1.76% 2.19% -0.34% -0.38% 1.45% -0.33%   5,921 

 CDI 1.17% 1.00% 1.11% 3.32% 1.05% 0.85% 0.97% 2.90% 6.31% 

Início dos fundos: 30/09/2008          

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. “CDI” e “IBOVESPA” são meras referências econômicas, e não parâmetros objetivos do fundo. Os fundos citados utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas 
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. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do 
fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
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Dados dos fundos

 Leblon Ações FIC FIA Leblon Equities Hedge FIC FIA Leblon Equities Partners Ações FIA

Objetivos Atingir elevados retornos no longo prazo a  Atingir elevados retornos absolutos no longo Atingir elevados retornos absolutos no longo 
 partir de investimentos em ações de  prazo a partir de investimentos realizados prazo a partir de investimentos realizados 
 empresas que estejam sendo negociadas predominantemente no mercado de ações no  predominantemente em empresas de capital 
 abaixo do valor intrínseco (fluxo de Brasil. O Fundo manterá posições compradas  aberto e fechado brasileiras. A estratégia a 
 caixa descontado). quando identificar ativos sub-avaliados ser seguida é a de concentrar a carteira em 
  pelo mercado e posições vendidas quando investimentos de liquidez reduzida em 
  identificar ativos sobre-avaliados pelo mercado empresas abertas e fechadas.  
  

Aplicações Diariamente, conversão de cotas em d+1 Diariamente, conversão de cotas em d+1 Diariamente, conversão de cotas em d+1 
 Aplicação mínima: R$100.000,00  Aplicação mínima: R$100.000,00 Aplicação mínima: R$200.000,00 
 Movimentação mínima: R$ 20.000,00 Movimentação mínima: R$ 20.000,00 Movimentação mínima: R$ 100.000,00 
 Saldo mínimo: R$ 100.000,00 Saldo mínimo: R$ 100.000,00 Saldo mínimo: R$ 200.000,00

Resgates Resgates solicitados até o dia 10 de cada  Resgates solicitados até o dia 10 de cada mês Pagamento do resgate: último dia útil do 
 mês serão pagos no último dia útil do mês.  serão pagos no último dia útil do segundo trimestre civil subseqüente, sujeito ao prazo 
  mês subsequente.  de carência (lock up) de 2 anos.  
 Conversão de cotas D-3 do dia do pagamento. Conversão de cotas D-3 do dia do pagamento Conversão de cotas D-3 do dia do pagamento. 
 Pagamento em D+4: taxa de saída de 10%. Pagamento em D+4: taxa de saída de 10%.. 

Horários de Movimentações Até às 14 h Até às 14 h Até às 14 h

Categoria Anbid Ações Livre com Alavancagem Ações Livre com Alavancagem Ações Livre com Alavancagem

 

Dados do Administrador / Distribuidor Dados do Gestor  
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 
Av. Presidente Wilson, 231 – 11º andar – Rio de Janeiro Av. Niemeyer, 2 – 201 – Rio de Janeiro 
20030-905 – RJ – Brasil 22450-220 – RJ – Brasil 
Tel: +55 21 3219-2998 Fax +55 21 3974-4501 Tel: +55 21 3206-7300 
www.bnymellon.com.br/sf www.leblonequities.com.br 
SAC: “Fale Conosco” em www.bnymellon.com.br/sf ou 21 3974-4600,  Para maiores informações favor contactar Laura Tostes: 
11 3050-8010, 0800 725 3219 contato@leblonequities.com.br ou 
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219 laura.tostes@leblonequities.com.br

Os fundos citados neste material utilizam 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. O Leblon Equities Par tners Ações FIA está autorizado a realizar aplicações em 
ativos financeiros no exterior. 
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.  
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 

 

Equipe Leblon Equities

Pedro Chermont – pedro.chermont@leblonequities.com.br 
Marcelo Mesquita – marcelo.mesquita@leblonequities.com.br 
Pedro Rudge – pedro.rudge@leblonequities.com.br 
Felipe Claudino – felipe.claudino@leblonequities.com.br 
Bruno Pereira – bruno.pereira@leblonequities.com.br 
José Maria Sá – jose.sa@leblonequities.com.br 
Fernanda Toros – fernanda.toros@leblonequities.com.br 
Luis Felipe Magon – luis.magon@leblonequities.com.br 
Victor Uebe – victor.uebe@leblonequities.com.br 
Laura Tostes – laura.tostes@leblonequities.com.br 
Daniel Aiex – daniel.aiex@leblonequities.com.br 
Eduardo Cintra – eduardo.cintra@leblonequities.com.br 
Adriana Medeiros – adriana.medeiros@leblonequities.com.br


