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É com satisfação que publicamos nossa décima segunda “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

A Car ta Leblon 12 coincide com o aniversário de 4 anos dos nossos fundos locais, o Leblon Ações e o Leblon 

Equities Hedge. Entre acer tos e erros, anos bons e anos ruins, o saldo destes quatro anos foi bem positivo e nos 

deixa confiantes para os próximos anos.

 O Fundo Leblon Ações acumulou performance, líquida de todos os custos, de 115,3% no período (até 28 

de setembro de 2012), comparado a 19,5% do Ibovespa, 28,6% do IBX e 55,7% do IPCA+6% ao ano. O 

Leblon Equities Hedge acumulou performance, líquida de todos os custos, de 76,5% no mesmo período  

comparado a 48,2% do CDI. 

Somos hoje 20 pessoas, sendo 10 diretamente ligadas à análise e gestão de investimentos e 9 sócios. Os cinco 

sócios fundadores (Pedro Chermont, Marcelo Mesquita, Pedro Rudge, Bruno Pereira e Felipe Claudino) seguem 

na empresa. Fizemos 3 novos sócios (Victor Uébe, Laura Tostes e George Earp) e em 2012 contratamos nosso  

9º sócio (Eduardo Castro).

Nossa equipe nunca esteve tão for te, bem preparada e coesa quanto agora. Os mais novos amadurecem a cada dia 

e contribuem ativamente na análise e gestão dos investimentos. As recentes contratações e a natural evolução dos 

mais velhos aumentam o nível de senioridade do time. Hoje, seis sócios da Leblon Equities par ticipam de conselhos 

de administração de empresas nas quais investimos.

Após quatro anos nos sentimos seguros em afirmar que a filosofia de investimentos encontra-se amplamente 

difundida e consolidada dentro da Leblon. Fazemos investimentos orientados pelo valor das empresas e buscamos 

altos retornos de longo prazo com baixo risco de perda permanente de capital.  Para atingir este objetivo, é natural 

que tenhamos maior volatilidade e ‘inconsistência’ de resultados no cur to prazo. Quando apropriado, praticamos 

o ‘Ativismo Construtivo’ nas empresas nas quais investimos, inclusive par ticipando de conselhos de administração. 

Buscamos ser catalisadores de mudanças. Não acreditamos em abordagens estatísticas para gestão de riscos.  O 

conceito de margem de segurança (conhecimento+conservadorismo) é a base do nosso processo de gestão de 

riscos. Temos regras quantitativas de liquidez e exposição para minimizar risco de eventos extremos. 

Fizemos pesados investimentos nos últimos anos e hoje estamos seguros de que nossa equipe, nossa infraestrutura 

e nossos sistemas de TI estão entre os melhores do setor.

Retrospectiva 2008-2012

Nesta Car ta faremos uma revisão um pouco mais ampla do que fizemos (e não fizemos) ao longo desses quatro 

anos no que se refere aos investimentos dos fundos. Alguns investimentos impor tantes foram objeto de análise 

mais detalhada em car tas anteriores, destacando-se: Brasil Foods, Mills, Aliansce, BHG, Lojas Renner e UOL. Por isso 

a ausência dessas empresas nesta Car ta.

Ao longo do texto, incluimos algumas citações de Warren Buffet que de alguma forma podemos relacionar ao 

investimento. No meio da Car ta, chegamos à conclusão de que uma das citações mais difíceis de ser seguida é esta:

‘The truly big investment idea can usually be explained in a short paragraph.’ Warren Buffet

Uma grande tese de investimento normalmente pode ser explicada em um cur to parágrafo.
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Nossa filosofia de investimentos, em geral, dificulta a realização de investimentos em empresas produtoras de 

commodities, setores regulados e capital intensivos e em aber turas de capital (IPOs). Apesar disso, não temos 

preconceitos e, pelo preço cer to, essas características ‘negativas’ podem ser mais do que compensadas. Ao longo 

destes primeiros quatro anos, fizemos investimentos bastante rentáveis em Cetip e Aliansce (IPOs), Satipel e Fosfértil 

(Produtores de Commodities), Wilson Sons e Santos Brasil (Capital intensivas e reguladas).

Empresas produtoras de commodities

A Satipel de 2008 hoje faz par te da Duratex. Esse foi um investimento com retorno bastante positivo para o Leblon 

Ações. Conhecíamos o negócio da Satipel através da análise de Duratex e apesar de não nutrirmos uma grande 

admiração pela produção de painéis de madeira, chamou nossa atenção o fato da empresa ser bem administrada, 

operar num mercado com boas perspectivas de crescimento no longo prazo e opor tunidades de consolidação 

e também estar avaliada bem abaixo do que podíamos ver como valor justo num cenário realista. A Satipel tinha 

algumas opor tunidades claras à frente, como a migração de par te da produção para uma planta mais moderna 

e eficiente, estava na fase final de um ciclo de investimento relevante e mesmo assim com nível de alavancagem 

reduzido. Discutimos a tese de consolidação setorial e em junho de 2009 a empresa anunciou a fusão com a Duratex, 

dando muito mais fôlego a uma recuperação de valor que vinha refletindo uma melhora significativa do mercado 

como um todo. Desinvestimos após a acelerada alta da ação e Satipel representou uma contribuição de 4 pontos 

percentuais para a performance dos fundos em 2009, tendo sido um bom investimento no mundo das commodities.

Fosfér til PN foi um investimento que teve vida mais longa na car teira do Leblon Ações, apesar de termos falado 

relativamente pouco sobre o caso. Já no final de 2008 a empresa representava um percentual relevante do fundo 

e zeramos a posição apenas na ofer ta feita pela Vale em meados de 2011. O investimento se justificava, na nossa 

opinião, por questões relativamente básicas. A empresa não tinha negócios que podemos chamar de complexos. O 

preço de alguns poucos materiais explicava o valor da empresa e não precisávamos de premissas muito agressivas 

para encontrar potencial de valorização. O mercado de atuação da Fosfér til era bem concentrado e de difícil 

ruptura. O downside parecia bem limitado e nos deixava animados o fato da Vale ter declarado interesse em ativos 

no negócio de fer tilizantes. Em janeiro de 2010 a Vale anunciou a aquisição de uma par ticipação de controle na 

Fosfér til, mas a saga completa do investimento só iria terminar em meados de 2011, quando foi anunciada pela Vale 

a ofer ta pelas ações PN da Fosfér til. Fosfér til contribuiu com 3,5 pontos percentuais para a performance dos fundos.

Os exemplos Satipel e Fosfér til ilustram a flexibilidade que adotamos em nossa política de investimentos. Sempre 

dizemos que temos dificuldade em investir em empresas de commodities pois, na maioria das vezes, não encontramos 

margem de segurança suficiente e ficamos pouco confor táveis com uma avaliação onde uma única variável faz a 

diferença entre investir barato ou caro demais. Às vezes a conta fecha e com downside limitado, podemos sim investir. 

Investindo em IPOs

Poucas vezes investimos em IPOs, dada a dificuldade em formar uma opinião sobre a empresa, seus negócios, 

pessoas e valor no cur to espaço de tempo do processo típico de aber tura de capital. Aliansce e Mills foram casos 

diferentes – que já discutimos em Car tas Leblon anteriores – em função da opor tunidade que tivemos para 

entender as empresas bem antes de sua estreia na Bolsa. Cetip foi outro caso semelhante (analisamos a empresa 

para um possível investimento quando ela ainda era fechada) e embora não tenhamos par ticipado no bookbuilding 



43º trimestre 2012 4

do IPO, investimos apenas alguns meses após a aber tura de capital. O elevado múltiplo P/L não era um obstáculo 

intransponível, dado o perfil de for te geração de caixa da empresa, perspectiva de crescimento no médio e longo 

prazo e barreiras consideráveis à entrada de novos competidores. Hoje parece que muitos investidores superaram o 

preconceito inicial com a empresa e com a sustentabilidade do seu negócio. O Leblon Ações permaneceu investido 

durante 2010 e zerou sua posição após uma valorização de aproximadamente 100%, num valor de mercado que 

não oferecia margem de segurança. Cetip contribuiu com 3 pontos percentuais para a performance dos fundos no 

período. Não muito depois, a aquisição da GRV ajudou a alçar o valor da empresa para R$8,0 bilhões, comparado 

a R$6,8 bilhões de hoje. Ao longo desse período, mantivemos uma posição vendida no Leblon  Equities Hedge e 

depois voltamos a ter uma posição, ainda pequena, no Leblon Ações. 

Setores capital intensivos e regulados

Durante o segundo trimestre de 2009, fizemos um investimento na Wilson, Sons, que por um período (embora 

cur to) até o IPO de Mills no início de 2010, foi a principal posição do Leblon Ações. Investimos também em Santos 

Brasil em 2009, um pouco depois do investimento em Wilson, Sons. A Wilson era (e ainda é) uma empresa com um 

conjunto de ativos e operações estratégicas nos segmentos em que atua (de rebocadores a operação de terminais 

portuários e estaleiros). Quando investimos inicialmente, a empresa tinha um valor de mercado de aproximadamente 

R$800 milhões, dívida líquida de R$30 milhões, capital investido próximo a R$900 milhões e investimentos planejados 

para os anos seguintes que somados representavam quase o seu valor de mercado. A empresa tem capacidade de 

financiar seu investimento a um custo de dívida bastante atrativo em função de incentivos ao seu setor de atuação 

e apresentava ROIC per to de 15%. Em resumo, era possível projetar geração de valor relevante. Desinvestimos 

apenas no final de 2010 e Wilson Sons contribuiu com 3,7 pontos percentuais para a performance dos fundos 

Leblon Ações e Leblon Equities Hedge no período.

Santos Brasil tem uma semelhança com a Wilson, Sons que é o valor estratégico do seu principal ativo (Tecon 

Santos) e que representa uma vantagem competitiva clara, mesmo que esse ativo seja objeto de um contrato de 

concessão. A Santos Brasil valia no mercado R$1,8 bilhões quando investimos, ou aproximadamente 50% menos do 

valor de mercado atual, múltiplos (P/VP, P/L ou EV/EBITDA) não eram baixos, mas era possível encontrar potencial 

de valorização relevante mesmo sem premissas agressivas. O imbróglio societário da época era um ponto de atenção 

e risco para o negócio, mas esse era um risco aceitável dado o potencial retorno. Capturamos uma par te relevante 

do potencial de valorização e saímos do investimento no início de 2011. Santos Brasil contribuiu com 4,5 pontos 

percentuais para a performance dos fundos no período. Aceitamos correr algum risco de governança, desde que 

ele possa ser compensado por retornos relevantes. 

Duas empresas com características interessantes: ativos estratégicos e bons retornos sobre o capital investido. Mas 

a atratividade desses investimentos pode ser bem diferente ao longo do tempo. No caso de Wilson, Sons, quando 

investimos inicialmente, o valor da empresa situava-se abaixo do capital investido no negócio. Atualmente, o valor 

de mercado somado à dívida líquida está próximo de R$3,0 bilhões, o capital investido está per to de R$1,8 bilhões 

e não conseguimos ver espaço para ROICs muito superiores à média histórica da empresa. Apesar de ‘gostarmos’ 

da empresa, a equação de valor ficou menos interessante. Podemos investir em negócios de elevada exigência de 

investimento de capital, desde que haja espaço para bons retornos sobre o capital investido. 

‘Over time, it is hard for my invested money to earn a much better return  
than the underlying business’ returns on invested capital.’ Warren Buffet
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Ao longo do tempo, é dificil que o meu dinheiro investido tenha um rendimento muito melhor  
(do) que o retorno sobre o capital investido do negócio subjacente.

A Inevitabilidade dos Erros...

Em 2012, a média diária de negócios registrados na Bovespa foi de impressionantes 700.000. Cada negócio pressupõe 

a existência de um comprador e um vendedor. Desta forma, resumidamente, pode-se dizer que todos os dias, apenas 

no Brasil, 1.400.000 decisões de investimento são tomadas, sendo que centenas de milhares são decisões erradas.  

O comprador acredita que a ação vale mais do que o preço pelo qual está sendo vendida e o vendedor acha que 

a ação vale menos do que o preço pelo qual está sendo comprada. Na maioria dos casos, um dos dois está errado. 

No exemplo da Bovespa, este número não é exatamente 700.000 pois de fato existem situações onde vendedor 

e comprador podem estar cer tos. Ex.: Diferentes horizontes de investimento, motivações fiscais, etc.

Ao longo dos primeiros quatro anos da história da Leblon Equities, também cometemos nossa cota de erros. Eles 

são inevitáveis e, c´est la vie, seguiremos cometendo. Na nossa opinião o importante é saber identificá-los, pois, por 

incrível que pareça podemos ganhar errando e perder acer tando, refletir sobre os erros e criar mecanismos para 

minimizar sua frequência e intensidade.

Identificar o erro não é trivial. Tendemos a achar que errar significa perder, o que cer tamente não é o caso. Se 

alguém nos propuser uma razão lucro/perda de ‘dois pra um’ num par ou ímpar, devemos aceitar a aposta pois 

a expectância é positiva. Se perdermos, não significa que a decisão de aceitar a aposta foi errada. Neste caso, 

simplesmente, tomamos a decisão cer ta e não tivemos sor te.

HRT

Cometemos dois erros com HRT que nos custaram até agora cerca de 10 pontos percentuais na performance do 

Leblon Ações e do Leblon Equities Hedge: 

1) Ao fazer o primeiro investimento na empresa (3% dos fundos), nossa expectância1 estava mal calculada. 

Embora tenhamos atribuído probabilidades razoavelmente calibradas para os cenários positivo e negativo, o retorno 

esperado projetado no cenário negativo era pouco conservador.  A margem de segurança estava apoiada no 

valuation de empresas ‘comparáveis’ e provou-se frágil. Erramos. A posteriori podemos dizer que quem nos vendeu 

as ações naquele momento acer tou.

2) Após a queda inicial, recalibramos nossas premissas, aprofundamos nossa diligência e ganhamos confiança 

significativa no caso sem ignorar seus riscos. O cenário de stress estava mapeado e entendíamos que em caso 

de insucesso na campanha exploratória o downside seria grande. No entanto, avaliamos que a expectância era 

consideravelmente positiva e aumentamos a posição para 9% dos fundos. Posição relevante, porém inferior a 

posições máximas (superiores a 15%) que nossos fundos já mantiveram em empresas como Mills e Saraiva. Após 

aumentarmos HRT para 9% dos fundos, houve uma sucessão de eventos negativos. O cenário negativo ensaiava 

se materializar  e o mercado precificava essa alternativa. A ação caiu 80% após os 10 primeiros poços perfurados 

de uma campanha exploratória de cerca de 30 poços terem obtido resultados abaixo do esperado. Embora não 

1 Probabilidade de ocorrência do cenário A (otimista) multiplicado pelo retorno esperado no cenário A somado à Probabilidade de ocorrência do cenário B (pessimista) 

multiplicado pelo retorno esperado no cenário B.
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tenhamos revisto a conclusão inicial de que a expectância do segundo investimento em HRT (aumento para 9%) 

era positiva, o tamanho da posição se provou inadequado pois nos deixou sem munição e convicção para reagir 

(comprando mais) após a ação ter caído 80%. Mas e se após comprarmos 9% do fundo em HRT o cenário positivo 

tivesse se materializado e a ação triplicado de preço? Provavelmente seríamos chamados de gênios, mas teríamos, 

ainda assim, tomado uma decisão errada em relação ao tamanho do investimento.

Como consolo fica o fato de termos aprendido muito com esta experiência. Além desta questão subjetiva, por não 

termos vendido nenhuma ação da empresa, objetivamente, preservamos o retorno potencial para os cotistas mais 

pacientes do fundo caso a campanha exploratória se prove um sucesso, possibilidade esta que não está descar tada. 

Ao mesmo tempo que ainda podemos recuperar par te importante ou até mesmo toda a perda com HRT até aqui, 

o dano futuro está limitado aos atuais 2,5% da car teira do fundo investidos em HRT.

Springs Global: Complacência ou custo escondido da iliquidez?

Nos casos de Saraiva e Lojas Renner, tivemos opor tunidade de fazer alterações relevantes na par ticipação de cada 

uma na car teira do fundo, enquanto nossa posição em Springs foi bem menos ‘gerenciada’, um reflexo da baixíssima 

liquidez da ação. No final de outubro de 2008, a ação de Springs era negociada a R$2,66 – praticamente o mesmo 

preço de hoje, após ter atingido aproximadamente R$6 no início de 2010. Mantivemos uma posição próxima a 

6-7% do Leblon Ações em Springs durante esse período. O que ocorreu desde 2008 e qual foi o ponto central 

do ‘erro’ em manter essa posição quando a ação atingiu R$6,00? Já tivemos a opor tunidade de escrever sobre o 

investimento algumas vezes, mas voltamos a ele rapidamente. 

A indústria têxtil não é exatamente o setor onde encontra-se com frequência empresas lucrativas, mas vimos em 

Springs uma companhia muito bem posicionada nesse difícil mercado, muito em função de sua escala e baixo custo 

de produção. Quando ao final de outubro de 2008 o preço de sua ação avaliava a  empresa em menos de R$300 

milhões (representando então uma fração do seu valor patrimonial, que era supor tado por ativos reais relevantes) 

e víamos espaço para uma reestruturação operacional que poderia trazer aumento relevante na margem de lucro 

da empresa, a Springs parecia um dos bons investimentos que o mercado oferecia em sua vasta lista de empresas 

negociando abaixo do valor justo. No meio do caminho, o mercado de atuação da empresa permaneceu bastante 

difícil, sua capacidade ociosa cresceu, os negócios fora do Brasil sofreram tremendamente, o preço do algodão 

disparou, prejuízos relevantes foram acumulados, a dívida atingiu patamares muito elevados. Entre 2006 e 2008, a 

empresa acumulou um prejuízo próximo a R$950 milhões. 2009 não foi bom, apesar do lucro de R$40 milhões, 

mas o processo de ajustes (tamanho da empresa e estrutura interna) prosseguiu nos dois anos seguintes, com um 

prejuízo de quase R$480 milhões, sendo R$321 milhões advindos de operações descontinuadas. O faturamento 

das operações continuadas da empresa foi de R$1,8 bilhão em 2011, comparado a R$2,1 bilhões em 2010. Em 

2006 a empresa teve receitas totais de R$5,5 bilhões. Esses números dão a dimensão do ajuste vivido pela Springs.

A Springs e seus acionistas não tiveram vida fácil ao longo dos últimos 5 anos. Seria incorreto dizer que nossa 

confiança na tese de investimento permaneceu inabalada. Nos questionamos seguidamente sobre o investimento. 

Em paralelo a todos os fatores negativos listados aqui, gradualmente percebemos uma propensão muito maior da 

empresa (em par te, naturalmente, pela conjuntura) em tomar medidas duras quanto ao negócio, contemplando 

fechamento de capacidade, venda de ativos e reposicionamento nos principais mercados de atuação. A entrada no 

varejo com a compra da Mmartan em 2009 foi um ótimo sinal e os investimentos no projeto Ar tex promissores. 

Sempre tivemos consciência de que o investimento em Springs teria maturação de longo prazo, mas definitivamente 
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o prazo está indo além do esperado inicialmente. Talvez a maior lição tenha sido não duvidar de que o que está 

difícil pode ficar ainda pior...  Não podemos remontar a car teira do fundo para os últimos anos, mas quando olhamos 

Springs hoje temos uma combinação muito mais promissora de (a) medidas efetivas que podem melhorar resultados 

de maneira substancial, (b) aprimoramento na governança e (c) maior proximidade da Leblon com a empresa e 

seus gestores. Arriscamo-nos a dizer que o futuro do investimento nos parece muito mais atrativo. Num cenário 

que vemos como realista, o investimento poderia gerar uma taxa interna de retorno nominal de 12%, considerando 

a data inicial do investimento em 2008 e um preço-alvo para 2014. A alternativa otimista mostra uma TIR de 20%. 

O desafio que se apresenta agora é fazer funcionar a estratégia de ver ticalização para o varejo, nada simples, mas 

com grande potencial.

‘We can be very patient. No matter how great the talent or effort, some things just take time:  
You can´t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.’ Warren Buffet

Nós podemos ser muito pacientes. Não importa quão grande o talento ou esforço, algumas coisas levam tempo:  
não é possível ter um bebê em um mês engravidando nove mulheres. 

Lojas Renner e Valid: Vendendo cedo demais. Erro ou disciplina?

Em meados de 2009 nos alegrou ter comprado Lojas Renner abaixo de R$10 por ação assim que o Leblon Ações 

foi lançado. Talvez essa tenha sido a primeira ordem de compra do nosso trader. Melhor ainda vender 9, 10 meses 

depois com 100% de ganho, como fizemos em meados de 2009. Melhor ainda teria sido permanecer investido por 

outros 9, 10, 12, 15 meses... Per to do final de 2010, a ação de Renner negociava a R$63 e hoje negocia próximo a 

R$72, tendo negociado abaixo de R$40 nesse intervalo. Uma empresa muito bem administrada, que conhecemos 

há muito tempo, em um negócio com enorme potencial de crescimento no longo prazo (orgânico e por aquisições). 

Varejo não é um negócio fácil, logo ao encontrarmos uma operação muito boa negociando a preços razoáveis, 

a tendência é investir. Algumas lições: evitar pagar um preço exorbitante pela ação; ter alguma flexibilidade para 

gerenciar a posição ao sabor de oscilações de preço relevantes e distâncias para o valor justo; nunca deixar de 

acompanhar o negócio e avaliar criticamente se não há nenhuma ruptura estrutural chegando, mas permanecer 

investido geralmente é uma boa decisão. Para outras empresas da car teira, essa estratégia teve resultados positivos 

muito relevantes, como Mills, Brasil Foods e Aliansce. Depois desse erro, voltamos a investir em Lojas Renner no 

primeiro trimestre de 2011.

‘Retailing is a tough business... In part, this is because a retailer must stay smart, day after day.  
Your competitor is always copying and then topping whatever you do. Shoppers are meanwhile beckoned  

in every conceivable way to try to stream of new merchants. In retailing, to coast is to fail.’ Warren Buffet

Varejo é um setor difícil… Em par te porque um varejista precisa ser esper to dia após dia.  
Seu concorrente está sempre copiando e superando o que você faz.  Clientes são estimulados  

de todas as maneiras possíveis a experimentar novos lojistas. No varejo, acomodar-se é fracassar.

‘In allocating capital, activity does not correlate with achievement.  
Indeed, in the fields of investments and acquisitions, frenetic behavior is often counterproductive.’ Warren Buffet

Na alocação de capital, atividade não é correlacionada com sucesso. De fato, no ramo de investimentos e aquisições,  
um comportamento inquieto/frenético é frequentemente contraproducente.
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No primeiro trimestre de 2009 fizemos o primeiro investimento na Valid quando a empresa ainda era conhecida 

por seu nome ‘estrangeiro’ Abnote. Conhecíamos a Valid desde o seu IPO. Uma empresa realmente única, por atuar 

em negócios tão diferenciados quanto produção de car tões de crédito, SIM cards para telefonia móvel e car teiras 

de identidade. Até um bom tempo após o seu IPO, a maioria dos analistas tinha dificuldade em colocar a empresa 

numa ‘caixinha’ setorial e até mesmo por isso a Valid raramente esteve no radar de grande parte do mercado. Injusto 

na nossa opinião, já que a empresa tinha atributos bastante interessantes, como por exemplo a capacidade de se 

adaptar às constantes mudanças na demanda de seus principais clientes e relacionamento sólido com os mesmos. 

Empresa pequena, porém importante no seu mercado, administrada por gente competente, histórico de lucro e 

bons retornos sobre capital investido. Quem ganhava dinheiro com o negócio de impressão de talão de cheques e 

migrou para o negócio de car tões, acompanhando depois as mudanças tecnológicas tem seus méritos. 

Quando investimos, julgamos que o valor justo da empresa, em cenários razoáveis, situava-se entre R$20 a R$25 

por ação e assim foi a história do investimento para a Leblon Ações, pois zeramos a posição um pouco acima 

de R$20. Negociando a R$10-11, o valor da Valid não incorporava praticamente nenhum crescimento e assumia 

margens operacionais baixas para o longo prazo, de certa forma, em nossa opinião, precificando o risco de que algum 

produto da empresa poderia desaparecer. No quar to trimestre de 2009, o susto com a queda abrupta nas vendas 

de car tões indutivos (telefonia pública) acendeu essa luz amarela, mas seguimos em frente. Ao longo de 2011 fomos 

gradualmente reduzindo o investimento e não capturamos a performance fantástica de 2012. A empresa vale hoje 

um pouco mais de R$2,0 bilhões comparado a aproximadamente R$500 milhões no início de 2009 e R$1,2 bilhão 

quando zeramos a posição. Neste caso o acontecido nos parece melhor classificado como disciplina do que erro.
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Parte 2 – Performance

Leblon Ações

No terceiro trimestre de 2012, o Leblon Ações apresentou uma valorização de 8,92%, líquida de todos os custos, 

comparada a 8,87% do Ibovespa e 2,87% equivalente a IPCA + 6% a.a.. No ano de 2012, o fundo acumulou um 

ganho de 14,97%, também líquido de todos os custos, comparado a 4,27% do Ibovespa e 8,37% equivalente a 

IPCA + 6% a.a.. Desde o início, o fundo apresenta valorização de 115,30%, líquida de todos os custos, comparada 

a um ganho de 19,45% do Ibovespa e 55,73% equivalente ao IPCA + 6% a. a.. O retorno anualizado desde o início 

do fundo atinge hoje 21,18%, aproximadamente 17 pontos percentuais acima do Ibovespa no período e 9 pontos 

percentuais acima do equivalente a IPCA + 6% anualizado. 

As principais alterações na car teira do fundo no trimestre consistiram em uma nova posição no setor de 

incorporadoras, enquanto zeramos nossas posições em Julio Simões e Amil. As principais contribuições positivas 

para a performance do fundo no trimestre foram as posições em Estácio, Lojas Renner e MRV, enquanto as posições 

em HRT, Springs e Dasa tiveram a maior contribuição negativa no período.

Rentabilidades nos últimos 12 meses (R$)

Período Leblon Ações Ibovespa IPCA +6 CDI

Setembro 12 2.60% 3.71% 0.97% 0.54%

Agosto 12 5.82% 1.72% 0.92% 0.69%

Julho 12 0.32% 3.21% 0.93% 0.68%

Junho 12 -0.46% -0.25% 0.56% 0.64%

Maio 12 -6.86% -11.86% 0.86% 0.73%

Abril 12 -2.10% -4.17% 1.12% 0.70%

Março 12 0.52% -1.98% 0.74% 0.81%

Fevereiro 12 10.26% 4.34% 0.89% 0.74%

Janeiro 12 4.94% 11.13% 1.07% 0.89%

Dezembro 11 -0.46% -0.21% 1.04% 0.91%

Novembro 11 -4.62% -2.51% 0.94% 0.86%

Outubro 11 4.67% 11.49% 0.91% 0.88%

12 meses 14.25% 13.10% 11.54% 9.45%

Desde o início  
(Até 28/09/2012)

115.30% 19.45% 55.73% 48.23%

PL em 28/09/2012 R$ 75,396,359.15

PL Mensal Médio  R$ 74,748,302.99 
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Performance

*Rentabilidade acumulada desde o início da gestão em 30/09/2008

Rentabilidades anuais 

Período Leblon Ações Ibovespa IPCA +6 CDI

2012  
(Até 28/09/2012)

14.97% 4.27% 8.37% 6.60%

2011 -13.97% -18.11% 12.91% 11.59%

2010 20.19% 1.04% 12.23% 9.74%

2009 100.08% 82.66% 10.51% 9.90%

2008 -9.49% -24.20% 2.62% 3.32%
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Retornos anualizados 

Período Leblon Ações Ibovespa IPCA +6 CDI

1 ano 14.25% 13.10% 11.54% 9.45%

2 anos 4.85% -7.68% 12.65% 10.46%

3 anos 10.35% -1.29% 12.08% 10.05%

Desde o início* 21.18% 4.55% 11.74% 10.36%

Volatilidade 
desde o início 18.39% 31.39% 0.18% 0.09%

*Desde o início do fundo 30/09/2008

Posição por Setor (28 de setembro)
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Leblon Equities Hedge

No terceiro trimestre de 2012, o Leblon Equities Hedge apresentou rentabilidade de 4,83%, líquida de todos os 

custos, comparada ao CDI de 1,91% no período. No ano o fundo acumula 9,23% (CDI 6,60%) e desde o início, o 

fundo apresenta valorização de 76,49%, líquida de todos os custos, comparado ao CDI de 48,23%. A exposição 

líquida média no trimestre foi de aproximadamente 54%. 

A performance do fundo no trimestre refletiu principalmente o book long, que espelha a car teira do Leblon Ações 

e pequenos ganhos nos pares. O book short impactou negativamente a performance do fundo em função da alta 

de posições vendidas em varejo e educação. A exposição bruta do fundo no trimestre se manteve em 147%, e a 

exposição líquida caiu  de 58% para 53%.

Evolução da Cota

Evolução da Exposição Bruta e Líquida

Rentabilidades nos últimos 12 meses (R$)

Período Leblon Equities Hedge Ibovespa CDI

Setembro 12 1.39% 3.71% 0.54%

Agosto 12 3.53% 1.72% 0.69%

Julho 12 -0.12% 3.21% 0.68%

Junho 12 -0.61% -0.25% 0.64%

Maio 12 -3.42% -11.86% 0.73%

Abril 12 -1.46% -4.17% 0.70%

Março 12 0.40% -1.98% 0.81%

Fevereiro 12 7.83% 4.34% 0.74%

Janeiro 12 1.76% 11.13% 0.89%

Dezembro 11 -0.62% -0.21% 0.91%

Novembro 11 -4.67% -2.51% 0.86%

Outubro 11 -1.20% 11.49% 0.88%

12 meses 2.24% 13.10% 9.45%

Desde o início  
(Até 28/09/2012)

76.49% 19.45% 48.23%

PL em 31/08/2012  R$ 46,105,238.91

PL Mensal Médio R$ 52,944,609.72
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Rentabilidades anuais 

Período Leblon Equities Hedge Ibovespa CDI

2012  
(Até 28/09/2012) 9.23% 4.27% 6.60%

2011 -4.23% -18.11% 11.59%

2010 16.94% 1.04% 9.74%

2009 46.85% 82.66% 9.90%

2008 -1.76% -24.20% 3.32%
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63% 
17% 

13% 

7% 

 
Pair Trades 

Direcional Short  

Direcional Long 

Arbitragem 

Exposição Bruta por Estratégia

Atribuição de Performance no Mês    

Direcional long   2.23%

Renda Fixa   0.23%

Pair Trades   -0.03%

Arbitragem   -0.19%

Direcional shor t   -0.67%

Custos e Despesas   -0.18%

Total   1.39%

Retornos anualizados 

Período Leblon Equities Hedge Ibovespa CDI

1 ano 2.24% 13.10% 9.45%

2 anos 7.83% -7.68% 10.46%

3 anos 10.02% -1.29% 10.05%

Desde o início* 15.29% 4.55% 10.36%

Volatilidade  
desde o início 11.40% 31.39% 0.09%

*Data de início do fundo 30/09/2008
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Leblon Previdência

No terceiro trimestre de 2012, o Leblon Previdência apresentou um ganho  de 4,67%, líquida de todos os custos, 

comparada  8,87% do Ibovespa e o CDI de 1,91% no período. Em 2012 o fundo acumula 9,55% (4,27% Ibovespa 

e 6,60% CDI) e desde o início, o fundo apresenta valorização de 21,09%, líquida de todos os custos, comparado a 

um ganho de 31,41% do CDI e perda de 13,76% do Ibovespa. O fundo busca valorização superior ao CDI no longo 

prazo, utilizando o limite máximo regulatório de até  49% para fazer investimentos em ações. 

No final de setembro, o fundo mantinha 54% de sua carteira investida em títulos públicos federais. Os investimentos em  

ações do fundo – limitados a 49% do seu patrimônio –  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.
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Rentabilidades anuais (R$) 

Período Leblon Previdência Ibovespa CDI

2012  
(Até 28/09/2012)  9.55% 4.27% 6.60%

2011 -3.51% -18.11% 11.59%

2010 12.80% 1.04% 9.74%

2009 1.55% -0.04% 0.66%

  Retornos anualizados 

Período Leblon Previdência Ibovespa  CDI

1 ano  9.91% 13.10% 9.45%

2 anos  6.21% -7.68% 10.46%

Desde o início* 7.01% -5.10% 10.15%

Volatilidade desde o início 7.17% 22.29% 0.08%

*Data de início do fundo 02/12/2009

Rentabilidades nos últimos 12 meses (R$)

Período Leblon Previdência Ibovespa CDI

Setembro 12 1.44% 3.71% 0.54%

Agosto 12 2.91% 1.72% 0.69%

Julho 12 0.26% 3.21% 0.68%

Junho 12 0.00% -0.25% 0.64%

Maio 12 -3.23% -11.86% 0.73%

Abril 12 -0.82% -4.17% 0.70%

Março 12 0.54% -1.98% 0.81%

Fevereiro 12 5.45% 4.34% 0.74%

Janeiro 12 2.86% 11.13% 0.89%

Dezembro 11 0.11% -0.21% 0.91%

Novembro 11 -2.18% -2.51% 0.86%

Outubro 11 2.45% 11.49% 0.88%

12 meses 9.91% 13.10% 9.45%

Desde o início  
(Até 28/09/2012)

21.09% -13.76% 31.41%

PL em 28/09/2012  R$ 20,625,902.37

PL Mensal Médio R$ 18,938,345.64

Informações Relevantes - Carteira de Ações (28 de setembro)
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Leblon Ações Institucional

No terceiro trimestre de 2012, o Leblon Institucional apresentou um ganho de 8,84%, líquida de todos os custos, 

comparada a 5,82% do IBX e 8,87% do Ibovespa no período. No acumulado do ano, o fundo apresenta um ganho 

de 15,94%, comparado a uma apreciação de 6,39% do IBX e  4,27% do Ibovespa. Desde o início, o fundo apresenta 

desvalorização de 5,29%, líquida de todos os custos, comparado a perda de 0,47% do IBX de 7,96% do Ibovespa.
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Informações Relevantes - Carteira de Ações (28 de setembro)

Evolução da Cota

Rentabilidades anuais 

Período Leblon Ações 
Institucional IBX Ibovespa CDI

2012  
(Até 28/09/2012)

15.94% 6.39% 4.27% 6.60%

2011 
(desde 27/05/2011)

-18.31% -6.45% -11.73% 6.86%

Retornos anualizados 

Período Leblon Ações
Institucional IBX Ibovespa CDI

1 ano 13.81% 15.37% 11.09% 9.55%

Desde o início* -3.95% -0.35% -5.96% 10.14%

Volatilidade 
desde o início 16.47% 21.99% 25.43% 0.10%

*Data de início do fundo 27/05/2011

Rentabilidades nos últimos 12 meses (R$)

Período Leblon Ações 
Institucional IBX Ibovespa CDI

Setembro 12 13.60% 16.31% 13.10% 9.45%

Agosto 12 5.14% -0.16% 1.72% 0.69%

Julho 12 1.08% 3.11% 3.21% 0.68%

Junho 12 -0.70% 0.88% -0.25% 0.64%

Maio 12 -5.81% -8.61% -11.86% 0.73%

Abril 12 -1.62% -2.48% -4.17% 0.70%

Março 12 0.47% -0.23% -1.98% 0.81%

Fevereiro 12 10.43% 3.85% 4.34% 0.74%

Janeiro 12 4.34% 7.93% 11.13% 0.89%

Dezembro 11 -0.27% 1.52% -0.21% 0.91%

Novembro 11 -4.84% -1.06% -2.51% 0.86%

Outubro 11 3.24% 8.84% 11.49% 0.88%

12 meses 13.81% 15.37% 11.09% 9.55%

Desde o início  
(Até 28/09/2012)

-5.29% -0.47% -7.96% 13.92%

PL em 28/09/2012 R$ 12,061,861.35

PL Mensal Médio R$ 10,356,844.18 

*Rentabilidade acumulada desde o início da gestão em 27/05/2011
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A Leblon Equities não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.  
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 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.  
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 
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