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Introdução

Os fundos geridos pela Leblon apresentaram performance bastante positiva no primeiro 

trimestre de 2013, refletindo a alta das principais ações que compõem as suas carteiras. O 

Leblon Ações subiu 3,3% e o Leblon Equities Hedge subiu 2,4%. No caminho contrário, o 

índice Ibovespa caiu 7,6%. Não nos posicionamos de maneira diferente em 2013, apenas 

colhemos frutos de investimentos feitos há bastante tempo e permanecemos distantes do 

barulho produzido pelo mercado. As duas principais posições do Leblon Ações e do Leblon 

Equities Hedge (Saraiva e Springs) apresentaram alta relevante nesse início de ano. Outro 

destaque positivo de 2013 e que na verdade já havia contribuído de maneira relevante no 

segundo semestre de 2012 foi o investimento em Porto Seguro. 

Nesta Carta 14, faremos duas sugestões de leitura que remetem à questão dos ruídos de 

mercado e processos de decisão e, em seguida, apresentaremos nosso caso de investimento 

em Porto Seguro.

Barulhos e Sinais

O livro é “The Signal and the Noise – why so many predictions fail but some don’t” de Nate 

Silver (The Penguin Press, 2012), ainda sem tradução para o Português, uma leitura 

interessante para os que querem se aprofundar em modelos e processos de previsão, algo 

extremamente relevante para investidores em geral. Afinal, quando tentamos entender o 

valor de uma empresa, temos sempre (implícita ou explicitamente) uma previsão sobre o 

futuro. Até mesmo os mais céticos quanto à utilização de modelos de fluxos de caixa 

descontados para calcular o valor de uma empresa ou qualquer outro método quantitativo ou 

estatístico precisam prever o futuro de alguma forma, como por exemplo assumir que as 

melhores pessoas na gestão dos negócios continuarão a tomar boas decisões no futuro para 

criar valor aos acionistas, ou não.

O autor examina padrões de erros e acertos dos melhores profissionais envolvidos com 

previsões (no mercado financeiro, metereologia, esportes, política etc) e chega à conclusão 

interessante de que muitas vezes é mais importante estar certo de um ponto de vista relativo 

à concorrência do que em termos absolutos. E como em quase tudo, onde há concorrência 

há melhores resultados. Num mundo cada vez mais inundado por informações (barulho) fica 

cada vez mais difícil distinguir o que de fato é relevante (o sinal) para a tomada de decisões. 

Este paradoxo moderno só tende a aumentar e temos que nos adaptar a esta nova realidade. 

Novas ferramentas (computadores potentes, sistemas, algoritmos de busca etc) vão nos 

ajudar cada vez mais (e por isso a Google é hoje uma das empresas mais valiosas do planeta) 

e muitas vezes previsões falham por falta de conhecimento, principalmente estatístico, mas a 

causa mais frequente de erros é o excesso de confiança. É importante ser humilde, 

aprendendo com os erros para cada vez mais ser eficiente no processo de transformar 

informações em conhecimento e dados em conclusões relevantes. Encontrar o verdadeiro 

sinal escondido pelo barulho da vida moderna é o primeiro passo, mas o clímax chega quando 

se consegue dar sentido ao sinal.

 

Como gestores de recursos estamos tomando decisões constantemente e a relevância deste 

tema é enorme. Na busca pelas melhores empresas no longo prazo, acabamos por nos 

deparar com decisões sobre pessoas, processos, estratégias e contextos. Não há ciência 

nestas opiniões, e a experiência é fundamental na arte de acertar mais do que errar.

Outro livro valioso traz perguntas excelentes para a construção de um olhar crítico mais 

apurado sobre as empresas, na busca pelos sinais.  “Seven Strategy Questions – a simple 

approach for better execution” de Robert Simons (Harvard Business Review Press, 2010).

Empresas que não tem respostas ou que não se preocupam em procurar as respostas para as 

seguintes perguntas fundamentais dificilmente estarão construindo um futuro de sucesso:

1) Quem é o seu cliente mais importante?

2) Como os seus valores priorizam acionistas, empregados e clientes?

3) Quais as variáveis críticas do negócio que estão sendo monitoradas?

4) Quais os limites estratégicos estabelecidos?

5) Como se está criando um ambiente de tensão criativa?

6) Como se está criando um ambiente de cooperação entre os funcionários?

7) Quais as incertezas estratégicas que tiram o sono?

O contexto muda e as respostas mudam com o tempo. Além disso normalmente não há 

respostas certas ou erradas para estas perguntas. Pode-se chegar aos mesmos lugares por 

caminhos diferentes, ou modelos de negócio distintos, mas dificilmente chega-se muito longe 

dirigindo no escuro por muito tempo.
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Nem sempre os preços das empresas refletem os fundamentos de longo prazo, e graças a 

estas diferenças conseguimos gerar valor para nossos clientes, mas normalmente quando 

vemos enormes oscilações de preço encontramos na origem ligações fortes com as perguntas 

acima.

Porto Seguro

O caso de Porto Seguro teve muito “barulho” nos últimos anos, embora as características 

mais importantes da companhia tenham se alterado pouco, ou na verdade, mudado para 

melhor.

A Porto Seguro é hoje o quarto maior grupo segurador do Brasil com 12% de market share, 

sendo o líder nos produtos automóvel (26% de market share) e residência. A empresa gerou 

prêmios totais de seguros de R$9,6 bilhões em 2012. O seguro auto representou 

aproximadamente dois terços dos prêmios totais de 2012 e desde a criação da empresa há 

quase 70 anos é o seu produto mais relevante e foi onde a Porto Seguro desenvolveu uma 

marca forte e reconhecimento de clientes, corretores e do mercado de uma maneira geral. 

Apesar da evidente importância do seguro auto para o resultado da empresa, a sua atuação 

nos segmentos de saude, pessoas, patrimonial, demais ramos elementares e também em 

serviços financeiros representa uma diversificação importante e contribui para a 

sustentabilidade do negócio no longo prazo. O resultado dos negócios financeiros e de 

serviços representou 15% do lucro da empresa em 2012, percentual este crescente ao longo 

dos últimos anos e que demonstra a importância das iniciativas fora do mundo de seguros e 

o sucesso na construção de novos negócios. No segmento financeiro, a Porto Seguro tem 

mais de 900 mil cartões de crédito emitidos e uma carteira de crédito de R$2,6 bilhões, 

composta basicamente de operações parceladas com portadores do seu cartão, apresentando 

níveis de inadimplência abaixo da média do mercado. O produto foi lançado há cerca de 5 

anos. 

O histórico de longo prazo da empresa é de crescimento rentável e iniciativas estratégicas 

acertadas.

Em 2003 a empresa adquiriu as operações locais da francesa AXA – transformada em Azul 

Seguros – e em 2004 adquiriu do controlador as empresas financeiras.

Em 2004, ano de sua abertura de capital, a Porto Seguro tinha um pouco mais de 5 mil 

funcionários, registrou prêmios totais de seguros de R$2,6 bilhões e tinha uma frota segurada 

de 1,3 milhões de veículos representando 15% de participação de mercado. Ao final daquele 

ano, mantinha relacionamento com pouco mais de 9 mil corretores, tinha 1 milhão de clientes 

no produto seguro de vida e R$418 milhões de ativos nos negócios de previdência. Desde sua 

abertura de capital, além de um crescimento orgânico consistente, a empresa fez vários 

movimentos estratégicos importantes que garantiram crescente participação de mercado, 

diversificação e bons resultados.

 

Em 2009 a empresa se associou ao Itaú Unibanco. O banco passou a deter 43% de uma nova 

empresa criada nessa associação, que detém 71% da Porto Seguro S.A. e a participação de 

57% permaneceu com o controlador da Porto Seguro e seu atual presidente do conselho de 

adminsitração, Jayme Garfinkel. Na associação, o Itaú Unibanco aportou sua empresa de 

seguro auto e residência em troca da participação na Porto Seguro, que passou a controlar a 

Itaú Seguros Auto e Residência e se tornou o veículo exclusivo para venda de seguro auto e 

residencial no Itaú Unibanco. Na Associação, o Itaú Unibanco assinou com o controladador 

da Porto Seguro um acordo de acionistas de prazo de 30 anos que define a governança da 

empresa e também um acordo operacional que regula a venda dos produtos auto e residência 

nos canais de distribuição do Itaú Unibanco. O direito de acessar a distribuição do banco é 

um ativo bastante relevante da empresa na nossa opinião, mesmo que até agora esse canal de 

vendas esteja abaixo do potencial de longo prazo.

 

A associação com o Itaú em 2009 foi um marco relevante, consolidando a posição da empresa 

como uma das maiores seguradoras do país e abrindo novas oportunidades de crescimento. 

O banco já havia se associado a outras empresas bastante especializadas em determinados 

segmentos de atuação, sendo a compra do Banco BBA um bom exemplo e mais recentemente 

o acordo com o Banco BMG no crédito consignado. A Porto Seguro permanece como a única 

subsidiária (mesmo que indiretamente) listada, depois do fechamento de capital da Redecard. 

Acreditamos que em algum momento, o banco possa considerar a compra de 100% do 

negócio, mas essa é uma decisão mais complexa do que a que envolveu o fechamento de 

capital da Redecard. O banco não é controlador, deveria ter o interesse em manter os antigos 

acionistas próximos do negócio dado sua experiência e esse investimento também tem 

impactos na sua base de capital. É bom ter essa possibilidade em mente, mas hoje atribuímos 

uma probabilidade baixa desse cenário se materializar no curto prazo.

Atualmente, a Porto Seguro é uma holding que controla 21 empresas operacionais e essa 

estrutura conta com aproximadamente 13 mil funcionários em 130 filiais, além da presença 

nas agências do Itaú Unibanco. Além da estrutura própria, o grupo trabalha com 25 mil 

corretores e 10 mil prestadores de serviço, com contrato de exclusividade. A empresa tem 

atualmente um pouco mais de 4,2 milhões de veículos segurados e 26% de participação nesse 

segmento, terminou 2012 com quase 380 mil clientes em planos de saúde corporativos, tinha 

R$2,4 bilhões em ativos no negócio de previdência e 4 milhões de vidas seguradas. 

Mas tão importante quanto todas as iniciativas estratégicas é o fato de a empresa ter mantido 

retornos consistentes ao longo dessas trajetória, num mercado altamente competitivo. 

Embora distante no tempo, vale lembrar que o mercado de seguros no Brasil foi aberto às 

empresas estrangeiras em 1996 e desde então já viu a entrada (e saída) de algumas empresas. 

Além da competição externa, a Porto Seguro sempre disputou mercado com as seguradoras 

ligadas aos grandes bancos, destacando-se pela capacidade de trazer inovação para o mercado, 

mesmo que muitas dessas inovações pudessem ser copiadas (como foram) posteriormente. 

O gráfico abaixo mostra o histórico de lucro da empresa (em termos nominais) e a 

Rentabilidade Patrimonial (ROE) desde 1999. O ROE nos últimos 3 anos foi inferior à média 

do período, mas numa realidade de mercado mais desafiadora (taxa de juros mais baixa, mais 

competição, maior regulação) e no momento em que a empresa se reorganizava após a 

associação com o Itaú em 2009.
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mais de 900 mil cartões de crédito emitidos e uma carteira de crédito de R$2,6 bilhões, 

composta basicamente de operações parceladas com portadores do seu cartão, apresentando 

níveis de inadimplência abaixo da média do mercado. O produto foi lançado há cerca de 5 

anos. 

O histórico de longo prazo da empresa é de crescimento rentável e iniciativas estratégicas 

acertadas.

Em 2003 a empresa adquiriu as operações locais da francesa AXA – transformada em Azul 

Seguros – e em 2004 adquiriu do controlador as empresas financeiras.
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ano, mantinha relacionamento com pouco mais de 9 mil corretores, tinha 1 milhão de clientes 

no produto seguro de vida e R$418 milhões de ativos nos negócios de previdência. Desde sua 

abertura de capital, além de um crescimento orgânico consistente, a empresa fez vários 

movimentos estratégicos importantes que garantiram crescente participação de mercado, 

diversificação e bons resultados.

 

Em 2009 a empresa se associou ao Itaú Unibanco. O banco passou a deter 43% de uma nova 

empresa criada nessa associação, que detém 71% da Porto Seguro S.A. e a participação de 

57% permaneceu com o controlador da Porto Seguro e seu atual presidente do conselho de 

adminsitração, Jayme Garfinkel. Na associação, o Itaú Unibanco aportou sua empresa de 

seguro auto e residência em troca da participação na Porto Seguro, que passou a controlar a 

Itaú Seguros Auto e Residência e se tornou o veículo exclusivo para venda de seguro auto e 

residencial no Itaú Unibanco. Na Associação, o Itaú Unibanco assinou com o controladador 

da Porto Seguro um acordo de acionistas de prazo de 30 anos que define a governança da 

empresa e também um acordo operacional que regula a venda dos produtos auto e residência 

nos canais de distribuição do Itaú Unibanco. O direito de acessar a distribuição do banco é 
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A associação com o Itaú em 2009 foi um marco relevante, consolidando a posição da empresa 
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mesmo que muitas dessas inovações pudessem ser copiadas (como foram) posteriormente. 
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Rentabilidade Patrimonial (ROE) desde 1999. O ROE nos últimos 3 anos foi inferior à média 
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há melhores resultados. Num mundo cada vez mais inundado por informações (barulho) fica 

cada vez mais difícil distinguir o que de fato é relevante (o sinal) para a tomada de decisões. 

Este paradoxo moderno só tende a aumentar e temos que nos adaptar a esta nova realidade. 

Novas ferramentas (computadores potentes, sistemas, algoritmos de busca etc) vão nos 

ajudar cada vez mais (e por isso a Google é hoje uma das empresas mais valiosas do planeta) 

e muitas vezes previsões falham por falta de conhecimento, principalmente estatístico, mas a 

causa mais frequente de erros é o excesso de confiança. É importante ser humilde, 

aprendendo com os erros para cada vez mais ser eficiente no processo de transformar 

informações em conhecimento e dados em conclusões relevantes. Encontrar o verdadeiro 

sinal escondido pelo barulho da vida moderna é o primeiro passo, mas o clímax chega quando 

se consegue dar sentido ao sinal.

 

Como gestores de recursos estamos tomando decisões constantemente e a relevância deste 

tema é enorme. Na busca pelas melhores empresas no longo prazo, acabamos por nos 

deparar com decisões sobre pessoas, processos, estratégias e contextos. Não há ciência 

nestas opiniões, e a experiência é fundamental na arte de acertar mais do que errar.

Outro livro valioso traz perguntas excelentes para a construção de um olhar crítico mais 

apurado sobre as empresas, na busca pelos sinais.  “Seven Strategy Questions – a simple 

approach for better execution” de Robert Simons (Harvard Business Review Press, 2010).

Empresas que não tem respostas ou que não se preocupam em procurar as respostas para as 

seguintes perguntas fundamentais dificilmente estarão construindo um futuro de sucesso:

1) Quem é o seu cliente mais importante?

2) Como os seus valores priorizam acionistas, empregados e clientes?

3) Quais as variáveis críticas do negócio que estão sendo monitoradas?

4) Quais os limites estratégicos estabelecidos?

5) Como se está criando um ambiente de tensão criativa?

6) Como se está criando um ambiente de cooperação entre os funcionários?

7) Quais as incertezas estratégicas que tiram o sono?

O contexto muda e as respostas mudam com o tempo. Além disso normalmente não há 

respostas certas ou erradas para estas perguntas. Pode-se chegar aos mesmos lugares por 

caminhos diferentes, ou modelos de negócio distintos, mas dificilmente chega-se muito longe 

dirigindo no escuro por muito tempo.
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Nem sempre os preços das empresas refletem os fundamentos de longo prazo, e graças a 

estas diferenças conseguimos gerar valor para nossos clientes, mas normalmente quando 

vemos enormes oscilações de preço encontramos na origem ligações fortes com as perguntas 

acima.

Porto Seguro

O caso de Porto Seguro teve muito “barulho” nos últimos anos, embora as características 

mais importantes da companhia tenham se alterado pouco, ou na verdade, mudado para 

melhor.

A Porto Seguro é hoje o quarto maior grupo segurador do Brasil com 12% de market share, 

sendo o líder nos produtos automóvel (26% de market share) e residência. A empresa gerou 

prêmios totais de seguros de R$9,6 bilhões em 2012. O seguro auto representou 

aproximadamente dois terços dos prêmios totais de 2012 e desde a criação da empresa há 

quase 70 anos é o seu produto mais relevante e foi onde a Porto Seguro desenvolveu uma 

marca forte e reconhecimento de clientes, corretores e do mercado de uma maneira geral. 

Apesar da evidente importância do seguro auto para o resultado da empresa, a sua atuação 

nos segmentos de saude, pessoas, patrimonial, demais ramos elementares e também em 

serviços financeiros representa uma diversificação importante e contribui para a 

sustentabilidade do negócio no longo prazo. O resultado dos negócios financeiros e de 

serviços representou 15% do lucro da empresa em 2012, percentual este crescente ao longo 

dos últimos anos e que demonstra a importância das iniciativas fora do mundo de seguros e 

o sucesso na construção de novos negócios. No segmento financeiro, a Porto Seguro tem 

mais de 900 mil cartões de crédito emitidos e uma carteira de crédito de R$2,6 bilhões, 

composta basicamente de operações parceladas com portadores do seu cartão, apresentando 

níveis de inadimplência abaixo da média do mercado. O produto foi lançado há cerca de 5 

anos. 

O histórico de longo prazo da empresa é de crescimento rentável e iniciativas estratégicas 

acertadas.

Em 2003 a empresa adquiriu as operações locais da francesa AXA – transformada em Azul 

Seguros – e em 2004 adquiriu do controlador as empresas financeiras.

Em 2004, ano de sua abertura de capital, a Porto Seguro tinha um pouco mais de 5 mil 

funcionários, registrou prêmios totais de seguros de R$2,6 bilhões e tinha uma frota segurada 

de 1,3 milhões de veículos representando 15% de participação de mercado. Ao final daquele 

ano, mantinha relacionamento com pouco mais de 9 mil corretores, tinha 1 milhão de clientes 

no produto seguro de vida e R$418 milhões de ativos nos negócios de previdência. Desde sua 

abertura de capital, além de um crescimento orgânico consistente, a empresa fez vários 

movimentos estratégicos importantes que garantiram crescente participação de mercado, 

diversificação e bons resultados.

 

Em 2009 a empresa se associou ao Itaú Unibanco. O banco passou a deter 43% de uma nova 

empresa criada nessa associação, que detém 71% da Porto Seguro S.A. e a participação de 

57% permaneceu com o controlador da Porto Seguro e seu atual presidente do conselho de 

adminsitração, Jayme Garfinkel. Na associação, o Itaú Unibanco aportou sua empresa de 

seguro auto e residência em troca da participação na Porto Seguro, que passou a controlar a 

Itaú Seguros Auto e Residência e se tornou o veículo exclusivo para venda de seguro auto e 

residencial no Itaú Unibanco. Na Associação, o Itaú Unibanco assinou com o controladador 

da Porto Seguro um acordo de acionistas de prazo de 30 anos que define a governança da 

empresa e também um acordo operacional que regula a venda dos produtos auto e residência 

nos canais de distribuição do Itaú Unibanco. O direito de acessar a distribuição do banco é 

um ativo bastante relevante da empresa na nossa opinião, mesmo que até agora esse canal de 

vendas esteja abaixo do potencial de longo prazo.

 

A associação com o Itaú em 2009 foi um marco relevante, consolidando a posição da empresa 

como uma das maiores seguradoras do país e abrindo novas oportunidades de crescimento. 

O banco já havia se associado a outras empresas bastante especializadas em determinados 

segmentos de atuação, sendo a compra do Banco BBA um bom exemplo e mais recentemente 

o acordo com o Banco BMG no crédito consignado. A Porto Seguro permanece como a única 

subsidiária (mesmo que indiretamente) listada, depois do fechamento de capital da Redecard. 

Acreditamos que em algum momento, o banco possa considerar a compra de 100% do 

negócio, mas essa é uma decisão mais complexa do que a que envolveu o fechamento de 

capital da Redecard. O banco não é controlador, deveria ter o interesse em manter os antigos 

acionistas próximos do negócio dado sua experiência e esse investimento também tem 

impactos na sua base de capital. É bom ter essa possibilidade em mente, mas hoje atribuímos 

uma probabilidade baixa desse cenário se materializar no curto prazo.

Atualmente, a Porto Seguro é uma holding que controla 21 empresas operacionais e essa 

estrutura conta com aproximadamente 13 mil funcionários em 130 filiais, além da presença 

nas agências do Itaú Unibanco. Além da estrutura própria, o grupo trabalha com 25 mil 

corretores e 10 mil prestadores de serviço, com contrato de exclusividade. A empresa tem 

atualmente um pouco mais de 4,2 milhões de veículos segurados e 26% de participação nesse 

segmento, terminou 2012 com quase 380 mil clientes em planos de saúde corporativos, tinha 

R$2,4 bilhões em ativos no negócio de previdência e 4 milhões de vidas seguradas. 

Mas tão importante quanto todas as iniciativas estratégicas é o fato de a empresa ter mantido 

retornos consistentes ao longo dessas trajetória, num mercado altamente competitivo. 

Embora distante no tempo, vale lembrar que o mercado de seguros no Brasil foi aberto às 

empresas estrangeiras em 1996 e desde então já viu a entrada (e saída) de algumas empresas. 

Além da competição externa, a Porto Seguro sempre disputou mercado com as seguradoras 

ligadas aos grandes bancos, destacando-se pela capacidade de trazer inovação para o mercado, 

mesmo que muitas dessas inovações pudessem ser copiadas (como foram) posteriormente. 

O gráfico abaixo mostra o histórico de lucro da empresa (em termos nominais) e a 

Rentabilidade Patrimonial (ROE) desde 1999. O ROE nos últimos 3 anos foi inferior à média 

do período, mas numa realidade de mercado mais desafiadora (taxa de juros mais baixa, mais 

competição, maior regulação) e no momento em que a empresa se reorganizava após a 

associação com o Itaú em 2009.



Introdução

Os fundos geridos pela Leblon apresentaram performance bastante positiva no primeiro 

trimestre de 2013, refletindo a alta das principais ações que compõem as suas carteiras. O 

Leblon Ações subiu 3,3% e o Leblon Equities Hedge subiu 2,4%. No caminho contrário, o 

índice Ibovespa caiu 7,6%. Não nos posicionamos de maneira diferente em 2013, apenas 

colhemos frutos de investimentos feitos há bastante tempo e permanecemos distantes do 

barulho produzido pelo mercado. As duas principais posições do Leblon Ações e do Leblon 

Equities Hedge (Saraiva e Springs) apresentaram alta relevante nesse início de ano. Outro 

destaque positivo de 2013 e que na verdade já havia contribuído de maneira relevante no 

segundo semestre de 2012 foi o investimento em Porto Seguro. 

Nesta Carta 14, faremos duas sugestões de leitura que remetem à questão dos ruídos de 

mercado e processos de decisão e, em seguida, apresentaremos nosso caso de investimento 

em Porto Seguro.

Barulhos e Sinais

O livro é “The Signal and the Noise – why so many predictions fail but some don’t” de Nate 

Silver (The Penguin Press, 2012), ainda sem tradução para o Português, uma leitura 

interessante para os que querem se aprofundar em modelos e processos de previsão, algo 

extremamente relevante para investidores em geral. Afinal, quando tentamos entender o 

valor de uma empresa, temos sempre (implícita ou explicitamente) uma previsão sobre o 

futuro. Até mesmo os mais céticos quanto à utilização de modelos de fluxos de caixa 

descontados para calcular o valor de uma empresa ou qualquer outro método quantitativo ou 

estatístico precisam prever o futuro de alguma forma, como por exemplo assumir que as 

melhores pessoas na gestão dos negócios continuarão a tomar boas decisões no futuro para 

criar valor aos acionistas, ou não.

O autor examina padrões de erros e acertos dos melhores profissionais envolvidos com 

previsões (no mercado financeiro, metereologia, esportes, política etc) e chega à conclusão 

interessante de que muitas vezes é mais importante estar certo de um ponto de vista relativo 

à concorrência do que em termos absolutos. E como em quase tudo, onde há concorrência 

há melhores resultados. Num mundo cada vez mais inundado por informações (barulho) fica 

cada vez mais difícil distinguir o que de fato é relevante (o sinal) para a tomada de decisões. 

Este paradoxo moderno só tende a aumentar e temos que nos adaptar a esta nova realidade. 

Novas ferramentas (computadores potentes, sistemas, algoritmos de busca etc) vão nos 

ajudar cada vez mais (e por isso a Google é hoje uma das empresas mais valiosas do planeta) 

e muitas vezes previsões falham por falta de conhecimento, principalmente estatístico, mas a 

causa mais frequente de erros é o excesso de confiança. É importante ser humilde, 

aprendendo com os erros para cada vez mais ser eficiente no processo de transformar 

informações em conhecimento e dados em conclusões relevantes. Encontrar o verdadeiro 

sinal escondido pelo barulho da vida moderna é o primeiro passo, mas o clímax chega quando 

se consegue dar sentido ao sinal.

 

Como gestores de recursos estamos tomando decisões constantemente e a relevância deste 

tema é enorme. Na busca pelas melhores empresas no longo prazo, acabamos por nos 

deparar com decisões sobre pessoas, processos, estratégias e contextos. Não há ciência 

nestas opiniões, e a experiência é fundamental na arte de acertar mais do que errar.

Outro livro valioso traz perguntas excelentes para a construção de um olhar crítico mais 

apurado sobre as empresas, na busca pelos sinais.  “Seven Strategy Questions – a simple 

approach for better execution” de Robert Simons (Harvard Business Review Press, 2010).

Empresas que não tem respostas ou que não se preocupam em procurar as respostas para as 

seguintes perguntas fundamentais dificilmente estarão construindo um futuro de sucesso:

1) Quem é o seu cliente mais importante?

2) Como os seus valores priorizam acionistas, empregados e clientes?

3) Quais as variáveis críticas do negócio que estão sendo monitoradas?

4) Quais os limites estratégicos estabelecidos?

5) Como se está criando um ambiente de tensão criativa?

6) Como se está criando um ambiente de cooperação entre os funcionários?

7) Quais as incertezas estratégicas que tiram o sono?

O contexto muda e as respostas mudam com o tempo. Além disso normalmente não há 

respostas certas ou erradas para estas perguntas. Pode-se chegar aos mesmos lugares por 

caminhos diferentes, ou modelos de negócio distintos, mas dificilmente chega-se muito longe 

dirigindo no escuro por muito tempo.
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anos. 
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ligadas aos grandes bancos, destacando-se pela capacidade de trazer inovação para o mercado, 

mesmo que muitas dessas inovações pudessem ser copiadas (como foram) posteriormente. 
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O contexto muda e as respostas mudam com o tempo. Além disso normalmente não há 

respostas certas ou erradas para estas perguntas. Pode-se chegar aos mesmos lugares por 

caminhos diferentes, ou modelos de negócio distintos, mas dificilmente chega-se muito longe 

dirigindo no escuro por muito tempo.
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Nem sempre os preços das empresas refletem os fundamentos de longo prazo, e graças a 

estas diferenças conseguimos gerar valor para nossos clientes, mas normalmente quando 

vemos enormes oscilações de preço encontramos na origem ligações fortes com as perguntas 

acima.

Porto Seguro

O caso de Porto Seguro teve muito “barulho” nos últimos anos, embora as características 

mais importantes da companhia tenham se alterado pouco, ou na verdade, mudado para 

melhor.

A Porto Seguro é hoje o quarto maior grupo segurador do Brasil com 12% de market share, 

sendo o líder nos produtos automóvel (26% de market share) e residência. A empresa gerou 

prêmios totais de seguros de R$9,6 bilhões em 2012. O seguro auto representou 

aproximadamente dois terços dos prêmios totais de 2012 e desde a criação da empresa há 

quase 70 anos é o seu produto mais relevante e foi onde a Porto Seguro desenvolveu uma 

marca forte e reconhecimento de clientes, corretores e do mercado de uma maneira geral. 
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sustentabilidade do negócio no longo prazo. O resultado dos negócios financeiros e de 

serviços representou 15% do lucro da empresa em 2012, percentual este crescente ao longo 

dos últimos anos e que demonstra a importância das iniciativas fora do mundo de seguros e 

o sucesso na construção de novos negócios. No segmento financeiro, a Porto Seguro tem 

mais de 900 mil cartões de crédito emitidos e uma carteira de crédito de R$2,6 bilhões, 

composta basicamente de operações parceladas com portadores do seu cartão, apresentando 

níveis de inadimplência abaixo da média do mercado. O produto foi lançado há cerca de 5 

anos. 
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movimentos estratégicos importantes que garantiram crescente participação de mercado, 

diversificação e bons resultados.

 

Em 2009 a empresa se associou ao Itaú Unibanco. O banco passou a deter 43% de uma nova 
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como uma das maiores seguradoras do país e abrindo novas oportunidades de crescimento. 
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do período, mas numa realidade de mercado mais desafiadora (taxa de juros mais baixa, mais 

competição, maior regulação) e no momento em que a empresa se reorganizava após a 

associação com o Itaú em 2009.
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Os resultados (lucro e ROE) dos últimos 3 anos foram relativamente consistentes, com alguns 

sustos inerentes à natural volatilidade trimestral. A empresa sofreu com uma piora no 

resultado das operações de seguros, ao mesmo tempo em que viu as empresas do segmento 

financeiro e serviços aumentarem participação no resultado. Em contrapartida, seus 

resultados financeiros foram muito fortes.

 

Embora com uma clara tendência de valorização desde seu IPO (gráfico 4 a seguir), o valor das 

ações de Porto Seguro oscilou bastante nos últimos 3 anos (gráfico 5), em função de 

resultados trimestrais relativamente voláteis. O valor de mercado da empresa atingiu R$9,2 

bilhões ao final de 2010, caiu para próximo de R$5 bilhões em meados de 2012 para depois 

entrar numa consistente trajetória de alta. Acreditamos que o mercado foi bastante otimista 

com as expectativas após a associação com o Itaú e assumiu que os ótimos resultados do 

segundo semestre de 2010 eram o novo patamar da empresa, para depois se decepcionar com 

números menos animadores em 2011 e início de 2012. Ao longo desse período, as reações 

exageradas de preço, muito influenciadas pelo constante barulho proporcionaram boas 

oportunidades de investimento.
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No meio de todo o barulho, tentamos encontrar o sinal correto. Sempre vimos a Porto 

Seguro como uma excelente empresa: bem posicionada em seus principais mercados de 

atuação, com sólida governança e uma história de resultados consistentes e geração de valor. 

Acreditamos que os mercados nos quais a empresa atua apresentam oportunidades de 

crescimento relevantes, ilustradas pelo tradicional indicador de penetração da indústria de 

seguros (prêmios / PIB). Embora esse indicador esconda algumas questões relevantes quando 

comparado a outros países – como, por exemplo, a renda per capita e o custo do seguro (se 

o carro no Brasil é dos mais caros no mundo, assim também é o seguro desse mesmo 

carro....) – dá uma dimensão importante da oportunidade de longo prazo. 

O setor guarda outras oportunidades que serão definidas mais no ‘micro’ que no ‘macro’ e 

um exemplo é a quase inexistência de seguro para automóveis com mais de cinco anos. 

Números apresentados pela própria Porto Seguro mostram que para essa faixa de idade, 

apenas um pouco mais de 12% da frota brasileira tem seguro (67% dos carros com menos de 

5 anos tem seguro), uma conseqüência do preço alto dos automóveis e também de uma 

regulação de produto muito rígida que ainda impede a criação de apólices com coberturas 

mais adequadas. Uma mudança nessa área pode adicionar milhões de novos potenciais clientes 

para o mercado de seguro de automóvel. O seguro residencial representa uma oportunidade 

ainda mais relevante em nossa opinião, pois é um produto de custo mais baixo (prêmio médio 

próximo de R$200/ano) para um bem mais relevante. Falta desenvolver uma cultura de 

compra desse produto e uma distribuição mais eficaz que acreditamos virá com uma maior 

especialização dos canais de venda (agências bancárias e corretores). Atualmente, os bancos 

são excelentes vendedores de produtos de acumulação de ativos (PGBL, VGBL) dada sua 

semelhança com um produto puramente financeiro e seguros de vida corporativos. Por outro 

lado, a grande massa de corretores dedica-se ao seguro automóvel, de venda menos 

complexa, valor individual relativamente alto (prêmio médio próximo de R$1.700/ano) e 

comissão na casa de 20%. O amadurecimento financeiro da tão celebrada nova classe média 

deverá passar por um consumo maior de produtos de seguro.

Os fundos geridos pela Leblon Equities investiram pela primeira vez na Porto Seguro em 

meados de 2011. Ao longo de 2012 aumentamos a exposição do fundo, transformando PSSA3 

em uma posição intermediária importante do fundo. No primeiro trimestre de 2013, a Porto 

Seguro foi a terceira maior contribuição para performance do Leblon Ações.

 

A empresa vale hoje R$8,8 bilhões e negocia num múltiplo P/L 2013 inferior a 12x. 

Acreditamos que a empresa pode ter crescimento de lucro por ação próximo a 15% a.a. na 

média, até 2016, mantendo ROE ao redor de 17% sobre uma sólida base de capital. O valor 

de mercado atual coloca a empresa num múltiplo P/VPL de 2,0x, que se por um lado não é 

exatamente uma barganha, nos parece adequado frente as perspectivas de retorno e 

crescimento. A Porto Seguro é hoje umas das 5 maiores posições do Leblon Ações. 
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Parte 2 - Performance

Leblon Ações

No primeiro trimestre de 2013, o Leblon Ações apresentou uma valorização de 3,3%, líquida 

de todos os custos, comparada a uma queda de 7,6% no índice Ibovespa e 3,4% equivalente a 

IPCA + 6% a.a.. Desde o início, o fundo apresenta valorização de 145,9%, também líquida de 

todos os custos, comparada a um ganho de 13,8% do Ibovespa e 66,6% equivalente a IPCA + 

6% a.a.. O retorno anualizado desde o início do fundo atingiu 22,2%.                                                                                                       

No trimestre, a principal contribuição positiva para o Leblon Ações foi Springs Global, seguido 

de Porto Seguro e Saraiva. As principais alterações na carteira foram a venda de MRV, 

Direcional e Estacio que somadas, no final de 2012, representavam aproximadamente 7% da 

carteira, todas com ganho para o fundo. Fizemos 2 novos investimentos no trimestre e a 

posição de caixa do fundo em março era de 11%. Não ocorreram alterações relevantes nas 

10 maiores posições da carteira.

Leblon Equities Hedge

No primeiro trimestre de 2013, o Leblon Equities Hedge apresentou uma valorização de 

2,4%, líquida de todos os custos, comparada ao CDI de 1,6% no período. Desde o início, o 

fundo apresenta valorização de 95,9%, também líquida de todos os custos, comparada ao CDI 

de 53,2%. O retorno anualizado desde o início do fundo atingiu 16,2%, aproximadamente 6 

pontos percentuais acima do CDI. A exposição bruta média no trimestre foi de 133% e a 

exposição líquida média de aproximadamente 52%.

A performance do fundo no trimestre refletiu principalmente o book long, que espelha a 

carteira do Leblon Ações, enquanto o book short teve contribuição neutra e o fundo teve uma 

perda nos pares de aproximadamente 1 ponto percentual. A exposição bruta do fundo no 

trimestre foi aumentada para 141% (de 134% em dezembro), e a exposição líquida subiu para 

56%, de 52% em dezembro.

Leblon Previdência

O Leblon Previdência busca valorização superior ao CDI no longo prazo, utilizando o limite 

máximo regulatório de até 49% para fazer investimentos em ações. No primeiro trimestre de 

2013, o Leblon Previdência apresentou rentabilidade de 1,9%, líquida de todos os custos, 

comparada a uma queda de 7,6% do Ibovespa e alta de 1,6% do CDI no período. Desde o 

início, o fundo apresentava valorização de 30%, líquida de todos os custos, comparado a um 

ganho de 35,8% do CDI e perda de 17,9% do Ibovespa.

No final de março, o fundo mantinha 56% de sua carteira investida em títulos públicos 

federais. Os investimentos em ações do fundo representavam 44% do seu patrimônio e 

possuem composição relativa idêntica à da carteira do Leblon Ações. Desta forma, a 

performance dos investimentos do Leblon Ações explica em grande parte a performance do 

Leblon Previdência.

Leblon Ações Institucional

No primeiro trimestre de 2013, o Leblon Ações Institucional apresentou valorização de 1,5%, 

líquida de todos os custos, comparada a uma queda de 2,0% do IBX e 7,6% do Ibovespa no 

período. Desde o início, o fundo apresentava valorização de 5,7%, líquida de todos os custos, 

comparado a um ganho de 2,2% do IBX e uma queda de 12,4% do Ibovespa.
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de 53,2%. O retorno anualizado desde o início do fundo atingiu 16,2%, aproximadamente 6 

pontos percentuais acima do CDI. A exposição bruta média no trimestre foi de 133% e a 

exposição líquida média de aproximadamente 52%.

A performance do fundo no trimestre refletiu principalmente o book long, que espelha a 

carteira do Leblon Ações, enquanto o book short teve contribuição neutra e o fundo teve uma 

perda nos pares de aproximadamente 1 ponto percentual. A exposição bruta do fundo no 

trimestre foi aumentada para 141% (de 134% em dezembro), e a exposição líquida subiu para 

56%, de 52% em dezembro.

Leblon Previdência

O Leblon Previdência busca valorização superior ao CDI no longo prazo, utilizando o limite 

máximo regulatório de até 49% para fazer investimentos em ações. No primeiro trimestre de 

2013, o Leblon Previdência apresentou rentabilidade de 1,9%, líquida de todos os custos, 

comparada a uma queda de 7,6% do Ibovespa e alta de 1,6% do CDI no período. Desde o 

início, o fundo apresentava valorização de 30%, líquida de todos os custos, comparado a um 

ganho de 35,8% do CDI e perda de 17,9% do Ibovespa.

No final de março, o fundo mantinha 56% de sua carteira investida em títulos públicos 

federais. Os investimentos em ações do fundo representavam 44% do seu patrimônio e 

possuem composição relativa idêntica à da carteira do Leblon Ações. Desta forma, a 

performance dos investimentos do Leblon Ações explica em grande parte a performance do 

Leblon Previdência.

Leblon Ações Institucional

No primeiro trimestre de 2013, o Leblon Ações Institucional apresentou valorização de 1,5%, 

líquida de todos os custos, comparada a uma queda de 2,0% do IBX e 7,6% do Ibovespa no 

período. Desde o início, o fundo apresentava valorização de 5,7%, líquida de todos os custos, 

comparado a um ganho de 2,2% do IBX e uma queda de 12,4% do Ibovespa.
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Parte 2 - Performance
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2013, o Leblon Previdência apresentou rentabilidade de 1,9%, líquida de todos os custos, 

comparada a uma queda de 7,6% do Ibovespa e alta de 1,6% do CDI no período. Desde o 

início, o fundo apresentava valorização de 30%, líquida de todos os custos, comparado a um 

ganho de 35,8% do CDI e perda de 17,9% do Ibovespa.

No final de março, o fundo mantinha 56% de sua carteira investida em títulos públicos 

federais. Os investimentos em ações do fundo representavam 44% do seu patrimônio e 

possuem composição relativa idêntica à da carteira do Leblon Ações. Desta forma, a 

performance dos investimentos do Leblon Ações explica em grande parte a performance do 

Leblon Previdência.

Leblon Ações Institucional

No primeiro trimestre de 2013, o Leblon Ações Institucional apresentou valorização de 1,5%, 

líquida de todos os custos, comparada a uma queda de 2,0% do IBX e 7,6% do Ibovespa no 

período. Desde o início, o fundo apresentava valorização de 5,7%, líquida de todos os custos, 

comparado a um ganho de 2,2% do IBX e uma queda de 12,4% do Ibovespa.
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Equipe Leblon Equities

A Leblon Equities não comercializa nem distr ibui cotas de fundos de in vestimento ou qualquer outro ativo �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 signi�cativa concentr ação em ativos de poucos emissores, com os r iscos 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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