
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          O que de fato se constitui como principais diferenciais competitivos de uma 

empresa? E como esses diferenciais possibilitam a tais empresas, ao longo do tempo, tirar maior 

proveito das oportunidades que a economia real apresenta, especialmente em momentos de 

maior stress econômico e/ou mudança de práticas concorrenciais?  

Somos partidários da opinião de que a deterioração dos principais indicadores econômicos do 

país de anos para cá, somada a um novo perfil de condução das empresas públicas, alterou o 

cenário competitivo entre as companhias, ao menos pelos próximos anos. Essas mudanças 

permanecerão, sem perda de relevância, ainda que ocorra uma queda de juros mais expressiva 

e/ou uma recuperação da atividade econômica. Diante desse contexto, acreditamos que 

empresas que detêm algumas características específicas deverão sair muito fortalecidas desse 

cenário, tema com o qual temos empenhado boa parte de nosso tempo de estudo. 

Nesta carta abordaremos com mais detalhes dois diferenciais competitivos que julgamos de 

suma importância: escala (regional) e eficiência.  Podemos dizer que ambos são quase um must 

have em nosso processo de procura por ativos elegíveis a investimento. Quando olharmos 

para trás, em dois ou três anos, provavelmente terão sido eles também os fiéis da balança entre 

as empresas vencedoras e perdedoras nesse ambiente.  

Nosso intuito não é dissertar sobre como tais atributos se aplicam a um setor ou ativo específico 

do fundo (algo que faremos em cartas futuras), mas sim mostrar exemplos práticos de como 

esses diferenciais, ao longo do tempo, levaram certas empresas a ter maior crescimento, 

expansão de margem, ganho de market share e consolidação de mercado. Como acreditamos 

que essa teoria é global, focaremos nossos exemplos inicialmente no exterior, em mercados que 

já vivenciaram a mudança que cremos estar em curso no Brasil.  

HÁ MALES QUE VÊM PARA O BEM 
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Abordando diretamente a carteira do Athena Total Return, a dinâmica de mercado durante o segundo 

semestre, que favoreceu majoritariamente a reprecificação de uma gama específica de ativos, permitiu-nos 

aumentar ou iniciar posições em ativos que se encaixam no perfil que procuramos, aumentando o retorno 

implícito que vemos no portfólio. A principal mudança a ser destacada no período foi o reinvestimento em 

Ultrapar. No fechamento de 2016, os ativos do fundo apresentavam os seguintes indicadores, já de forma 

ponderada: ROIC i de 27%, fcf yield de 8,0%, dividend yield de 5,7% e dívida liquida/Ebitda de 1,1x, implicando 

em um retorno da carteira, no fluxo, de 11,8% real. 

 
TEORIA 

 

Conforme comentado em cartas anteriores, por entendermos que apenas com a identificação de diferenciais 

competitivos podemos construir um embasamento para a sustentabilidade de retornos atrativos em 

determinados ativos, o processo de investimento da Athena Capital é majoritariamente focado no lado 

qualitativo das empresas. Explicaremos quais são os principais diferenciais competitivos de uma empresa, 

atributos que acreditamos que provavelmente as farão sair mais fortalecidas do cenário que passamos em 

nosso país. Usaremos nesta carta exemplos de empresas fora do Brasil, dado o estágio (competitivo) que já 

se encontram. 

Em apresentações institucionais, elaboradas pelas próprias empresas, é comum destacarem diferenciais 

competitivos tais como marca, base de clientes pulverizada, preço mais atrativo com fornecedores, melhor 

rede de distribuição, entre outros. Apesar de concordarmos que são pontos competitivos relevantes, 

preferimos raciocinar a partir de um contexto competitivo mais amplo, buscando investir em empresas que 

possuem um Monopólio Eficiente. 

“An efficiency monopoly, on the other hand, earns a high share of a market because it does the best job. It 

receives no special favors from the law to account for its size. Others are free to compete and, if consumers 

so will it, to grow as big as the ‘monopoly’” 1ii 

 

Creditamos esse “monopólio” a dois pilares principais: escala (regional) e eficiência. Nem sempre empresas 

com escala são eficientes (como observamos em diversos casos de empresas públicas) e, por isso, cremos 

que processos bem estruturados são essenciais. Como não acreditamos num fenômeno estático de 

competição em um livre mercado, mas em um processo dinâmico, há outros fatores que também impactam 

a geração de valor de uma empresa (que optamos por não detalhar nesta ocasião), tais quais a qualidade e 

o alinhamento do capital humano, fundamentais para manutenção dos pilares competitivos descritos nesta 

carta. 

Naturalmente, escala e eficiência geram valor de diferentes formas nas instituições, resultando em inúmeras 

vantagens para as empresas em qualquer momento do ciclo econômico. Neste contexto, gostaríamos de 

destacar dois exemplos, com foco teórico e prático: 

I- Maior Facilidade em agregar valor via aquisições 

Exemplos de benefícios em empresas com escala diferenciada são a diluição de custos fixos e maior poder 

de barganha com fornecedores, resultando em uma rentabilidade superior aos concorrentes. Este fator, 

                                                           
1 Lawrence W. Reed; Witch-hunting for Robber Barons: The Standard Oil Story: https://fee.org/articles/witch-hunting-for-robber-barons-the-standard-oil-

story/ 
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amplificado em uma empresa eficiente, gera uma maior capacidade de extrair sinergias em aquisições. O fato 

de existir um maior valor de sinergias para uma determinada empresa conduz a duas possibilidades:  

a) No mesmo valor de compra para um determinado ativo, o retorno da aquisição é maior para 

a empresa compradora mais eficiente. 

b) Existe um valor de compra que possibilita retorno acima de custo de capital apenas para a 

empresa compradora mais eficiente. 

Isso explica divergências de opiniões entre empresas em relação à rentabilidade de uma determinada 

aquisição. 

II- Menor Volatilidade de Retorno  

Como a empresa mais eficiente possui uma rentabilidade média superior aos seus concorrentes, é verdade 

dizer que o seu lucro oscila menos. 

A empresa mais eficiente possui uma barreira de entrada natural dado que seus competidores possuem uma 

rentabilidade inferior e, em muitos casos, até abaixo do custo de capital. Isto ocorre principalmente em 

setores com custo fixo elevado, nos quais a escala faz mais diferença. Com o mesmo raciocínio, é possível 

concluir que empresas dominantes em seus respectivos setores são capazes de prestar determinado serviço 

com preço mais atrativo para o consumidor e, ao mesmo tempo, conseguir um retorno que pequenos 

competidores não conseguiriam. 

"Operational effectiveness can be the single most important factor in the success, or indeed in the survival, 

of any business" 2 iii 

Nos exemplos, optamos por buscar empresas fora do Brasil pelas razões mencionadas anteriormente. 

Entretanto, ressaltamos que os casos citados se assemelham a cases como Itaú, Porto Seguro e Lojas Renner, 

todos investimentos atuais da nossa carteira. 

 
BANCOS E SEGURADORAS 

 

Wells Fargo 

Fundada na Califórnia em 1852, a Wells Fargo iniciou sua trajetória oferecendo serviços bancários (compra 

de ouro, metais preciosos, entre outros) e serviços de entrega expressa (entrega rápida de ouro e transportes 

de pessoas). Favorecida pela corrida do ouro no oeste americano, a empresa conseguiu se expandir 

rapidamente pela região, tanto em serviços bancários quanto na operação de transportes, sempre com foco 

em agregar valor aos serviços prestados. Em 1905, o negócio financeiro foi oficialmente segregado da 

operação de entregas e, posteriormente, fundido com o Nevada National Bank, criando o 2º maior banco 

comercial de São Francisco e um player relevante na região californiana.  

Esta fusão foi a primeira na vasta lista de M&A realizados na história secular da empresa, que soube se 

aproveitar de oportunidades, em muitos casos durante períodos de recessão e crises, em diversos momentos 

ao longo do século XX a fim de continuar sua expansão geográfica pelo restante do país, tornando-se líder 

em diversos segmentos bancários. Esse longo processo de consolidação do mercado teve seu último capítulo, 

                                                           
2 Bruce Greenwald – Competition Demystified 
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até a presente data, com a aquisição do banco Wachovia, até então o 4º maior banco norte-americano, em 

plena crise de 2008. Esse movimento consolidou a Wells Fargo nacionalmente, dando a ela uma forte 

exposição na costa leste do país, região onde a adquirida detinha presença relevante. 

Figura 1: Mapa de agências da Wells Fargo nos EUA e comparativo antes/depois da aquisição do Wachovia  

  

 

A Wells Fargo, ao longo de sua história, foi pioneira em trazer conveniência bancária a seus clientes, cativando 

assim seus consumidores seja via produto, seja via distribuição. A empresa manteve, em paralelo, um grande 

foco em eficiência, resultando em um ROE acima da média do setor. Esses dois fatores, juntos, permitiram à 

empresa adquirir uma escala e dominância relevantes no oeste norte-americano, de forma orgânica e 

inorgânica.  A compra do Wachovia permitiu que ela replicasse esse modelo em nível nacional, graças a 

grande capilaridade resultante da aquisição. Consequentemente, após 2008, o diferencial de rentabilidade 

aumentou em relação a seus competidores e apresentou uma volatilidade menor, sendo menos impactado 

durante a crise do que a média do setor.  

Figura 2: Return on Equity da Wells Fargo comparado ao setor 

 

O Wells Fargo, assim como outros bancos no mundo, aproveita o seu grande diferencial de distribuição para 

oferecer diversos produtos. No entanto, alguns produtos mais sofisticados e de foco específico podem ser 

bem trabalhados e ganhar relevância de mercado via canais independentes a grandes redes bancárias. Um 

caso de sucesso que corrobora essa visão é a operação da seguradora norte europeia if Insurance, subsidiária 

do grupo finlandês Sampo. 

 

Antes Depois Antes Depois

Agências EUA 3º 1º 3327 6675

California 1º 1º 15,4% 21,8%

Texas 1º 1º 9,5% 13,0%

Arizona 1º 1º 20,0% 24,6%

Colorado 1º 1º 15,6% 23,2%

Minesota 1º 1º 19,7% 19,7%

Flórida - 1º 0,0% 18,7%

Nova Jersey - 1º 0,0% 20,0%

Norte Carolina - 1º 0,0% 19,3%

Virgina - 1º 0,0% 19,7%

Georgia - 1º 0,0% 15,1%

Fonte: Wells Fargo 

Ranking Quantidade

Market Share

AQUISIÇÃO DO WACHOVIA

Depósitos

2002-2007 2008-2015

Wells Fargo 19,1 11,2

Bancos EUA * 16,5 6,6

Excesso retorno 2,6 4,6

RETURN ON EQUITY

*Média US Bancorp, Bofa, PNC, JP Morgan e Citi

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital

Fonte: Wells Fargo 

∆ +2,0% 
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Sampo  

Fundada em 1909 na Finlândia, a Sampo é controladora integral da seguradora if, líder na região nórdica no 

segmento P&C3. A holding possui participações em outras empresas, como, por exemplo, o Nordea Bank, 

que também é o banco líder na região. Como já dissertamos sobre o Wells Fargo e as vantagens da liderança 

regional no setor bancário, que também são válidas nesse caso, optamos por focar no “monopólio eficiente” 

da seguradora. 

“Sampo Group creates value for its shareholders through efficient and highly profitable operating units and 

by investments in situations offering significant upside potential with manageable downside risk” 4 iv  

A grande mudança de patamar da Sampo no segmento P&C ocorreu no início do século XXI, quando já era 

líder na Finlândia (34%) e Estônia (39%) e passou a ser líder em toda a região nórdica quando se fundiu com 

a if, que era líder na Noruega (37%) e tinha o segundo maior market share na Suécia (23%). A seguradora if, 

por sua vez, já era fruto de fusões de outras seguradoras como podemos observar na ilustração abaixo. 

Figura 3: Seguradoras que, após diversas fusões, formaram a if 

 

Fonte: Sampo 

 

Aproveitando o novo patamar de escala que a seguradora passou a ter e com o foco em eficiência do seu 

novo controlador, a rentabilidade mudou de forma significativa. Podemos notar nas tabelas abaixo que o 

excesso de retorno em relação às seguradoras europeias tornou-se mais representativo após a crise, 

mantendo uma menor volatilidade de indicadores. 

Figura 4: Diversos indicadores5 da if comparados aos de seus concorrentes 

 

 

                                                           
3 Propriedades e Acidentes 

4 Relatório Anual 2015 Sampo 

5 Índice combinado: Soma da sinistralidade com custos de venda, gerais e administrativos, divididos pela receita.  

2003-2007 2008-2015 if 2,7%

if 19,9 24,0 Topdanmark 3,5%

Seguradoras Europa * 19,4 12,3 Pohjola 3,7%

Excesso retorno 0,5 11,7 Ghensidige 4,7%

Tryg 4,4%

RETURN ON EQUITY

*Média US Bancorp, Bofa, PNC, JP Morgan e Citi

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital

DESVIO PADRÃO ÍNDICE COMBINADO5

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital
∆ +11,2% 
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Vale notar que, apesar da liderança, o seu market share na região é inferior a 20% e o setor é pulverizado, 

abrindo espaço para mais consolidação. A oportunidade para novas aquisições pode ser aproveitada tanto 

pela if, aumentando seu diferencial, quanto pelos seus concorrentes, o que colocaria em risco sua liderança, 

por isso a importância do acompanhamento da dinâmica competitiva. Seguindo o processo de consolidação 

e graças às vantagens que a empresa possui para agregar mais valor em aquisições do que seus 

competidores, em 2011 a Sampo excedeu 20% de participação na Topdanmark (segundo maior market share 

na Dinamarca, onde if não figura entre as 4 maiores seguradoras da região) e ao longo do tempo vem 

aumentando a participação, detendo hoje mais de 40% da empresa.  

Wells Fargo e if são bons exemplos dentre bancos e seguradoras atuantes fora do Brasil que ilustram o 

diferencial competitivo que exigimos nas empresas em que investimos nesses mesmos setores em nosso 

país. 

VAREJO 
 

O varejo nos apresenta diversos formatos de modelos de negócios em que a eficiência é traduzida de formas 

diferentes, mas sempre com o propósito de gerar mais valor para o consumidor. Nesta perspectiva, 

destacamos duas empresas que, através de caminhos diferentes e mentalidades similares, geraram enorme 

valor para seus clientes e acionistas via estratégias de eficiência de custo e produtividade em suas lojas: Home 

Depot e Inditex. 

Home Depot 

“Our capital allocation policy is straightforward and firmly in place. First, we will continue to invest in our 

business to make sure that we’re driving growth as well as productivity and efficiency. We will push ourselves 

to be the low-cost providers in the marketplace.” 6 v 

A Home Depot é creditada por ter revolucionado a indústria norte-americana dedicada a produtos para o lar 

e construção civil ao implementar o seu modelo Do-It-Yourself e focar em qualidade de serviço. Desde a crise 

de 2008 a empresa vem apresentando constantes ganhos de market share, resultando em crescimento 

atrativo e melhora de margens, refletido no desempenho do preço das ações no período.  

                                                           
6 Relatório Anual 2015 Home Depot 

if 13,0% if 17%

Seguradoras nórdicas 16,5% LF 9%

Generali 27,3% RSA 9%

Zurich 31,7% Tryg 9%

AXA 26,1% Gjensidige 8%

Allianz 28,4% Folksam 5%

RSA 20,2% Pohjola 5%

Aviva 30,1% Topdanmark 5%

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital Lähi Taphiola 4%

Outros 29%

MARKET SHARE  PAÍSES NÓRDICOS 2015

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital

G&A/RECEITA 2015
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Seguramente o benefício capturado pela Home Depot no período pós-crise foi construído através de três 

pilares estabelecidos pela empresa ao longo dos anos anteriores:  

a) Experiência do consumidor, em que foco é direcionado para a experiência de consumo nas lojas;  

b) Foco em Produto, apresentando a maior profundidade no sortimento; 

c) Produtividade e Eficiência de Alocação de Capital, com atenção especial para investimentos em 

tecnologia da informação e supply chain, sempre atento aos custos. 

As três iniciativas chaves definidas pela Home Depot seguem uma iteração contínua, possibilitando à empresa 

apresentar uma melhor proposta de valor, maior sortimento de produtos e atendimento acima da média, 

tudo isso em união com uma política de alocação de capital na qual os custos são desafios constantes. 

Quando estes fatores atuam no mesmo compasso, a empresa entra em uma dinâmica de criação de valor 

para toda a cadeia, aumentando a sua liderança no mercado e gerando mais valor ao acionista, como tem 

ocorrido desde 2008. Essa dinâmica permite à empresa absorver uma maior parcela do retorno do setor, em 

detrimento aos seus competidores. 

Figura 5: Custos Gerais e Administrativos em relação à receita líquida; Comparativo de vendas em relação 

aos seus concorrentes; Comparativo de Return on Equity em relação aos seus concorrentes7 

 

 
                                                           
7 SSS: Sigla para “Vendas nas mesmas lojas” 

2000 2015 ∆ Vendas 2005 2009

Home Depot 45,7 88,5 42,8 0,7% 3,1%

Lowe's 18,8 59,1 40,3 0,3% 1,4%

Varejistas EUA* 28,6 67,3 38,6 0,4% 1,8%

2000 2015 ∆ ROIC

Home Depot 17,0% 27,2% 10,2%

Lowe's 11,4% 16,5% 5,0%

Varejistas EUA* 11,4% 10,0% -1,4%

RETURN ON EQUITY

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital

* Bed Bath & Beyond, Cabela’s Inc, Container Store Group, Office Depot, Lowe’s , Pier 1 Imports, 

Staples Inc, Tractor Supply Co, Wayfair Inc,  Williams-Sonoma Inc

VENDAS EM BILHÕES DE US$ SSS7 MÉDIO DESDE

∆ 5,1% 

∆ 8,9% 

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital  
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Inditex 

No varejo de vestuário, a leitura de eficiência ganha outra tradução, dada a natureza intangível de satisfazer 

o seu cliente com um produto que, simultaneamente, precisa ser competitivo em preço e oferecer um valor 

de moda. Nesse contexto, a empresa ter uma assertividade maior nesses produtos, unindo os dois fatores 

mencionados acima, gera uma maior eficiência em vendas e, naturalmente, ganho de share e escala. 

Considerada por muitos a pioneira no conceito de Fast Fashion, a Inditex investiu por anos para se diferenciar 

na reatividade às tendências locais de moda e em competitividade em preço. Esses investimentos se traduzem 

em várias formas, algumas visíveis ao cliente e outras que fazem com que a “máquina” do varejo funcione de 

forma mais veloz e mais eficiente. 

Muito se fala na marca Zara, a primeira, mais representativa e mais famosa marca do grupo Inditex, mas o 

ganho de eficiência da empresa ao longo dos anos passa pelas outras 7 marcas no portfólio da companhia. 

Dos anos 90 até os dias atuais, a Inditex tem investido em novos formatos de lojas de forma orgânica ou via 

aquisições, criando um leque de formatos que permitem atingir nichos de mercado e realizar leituras mais 

assertivas de tendências de consumo. Esse caminho passou pela aquisição da Massimo Dutti, formato com 

foco em roupas high end para o público cosmopolita, e pela criação da Bershka, que comercializa roupas 

casuais para o público jovem e que hoje já rivaliza com a Zara em termos de número de lojas. Essa estratégia 

possibilita que a companhia entregue a melhor proposta de valor para o seu consumidor e a capacidade de 

ter uma visão ampla e clara de como a preferência do consumidor está se comportando, resultando em uma 

venda por m² maior e retornos menos voláteis do que seus competidores.  

Figura 6: Comparativo de Vendas nas Mesmas Lojas entre Inditex e concorrentes 

 

Todo esse processo só é possível devido aos altos investimentos na cadeia logística e fabril da empresa. A 

Inditex, ao contrário de grande parte das suas concorrentes, possui uma estreita relação com seus 

fornecedores, inclusive detendo participação acionária naqueles em que há maior geração de valor aos 

produtos. Esse relacionamento próximo permite utilizar grande parte da capacidade produtiva do fornecedor, 

dando-lhe previsibilidade de demanda e escala, fatores essenciais na cadeia fabril e, como contrapartida, a 

Inditex cria considerável poder de negociação de preço, resultando em um custo mais baixo e lead time 

menor, possibilitando oferecer produtos com alto apelo de moda a preços competitivos. Esse relacionamento 

é permitido dada a proximidade geográfica das operações, o que faz com que a Inditex tenha um parque 

fabril e de distribuição com grande escala na Península Ibérica e no Marrocos, regiões próximas de onde ela 

se desenvolveu e possui alta participação de mercado8. Esse valor de escala na região se “internacionalizou” 

com a entrada da Espanha na União Europeia e a criação do Euro, permitindo assim que a empresa expandisse 

rapidamente sua operação para outros países da Europa entregando a mesma proposta de valor. 

                                                           
8 Segundo a Euromonitor, a Inditex possui aproximadamente 12% de share na Espanha vs 3% da H&M. 

2006 2009 2000 2009

Inditex 4,0% 4,2% 3,2% 1,9%

H&M 0,6% 0,0% 6,4% 2,8%

Varejistas Europa* 2,8% 2,7% 4,6% 2,8%
*: Esprit Holdings Ltd, Hennes & Mauritz AB, Hugo Boss AG, N Brown Group, Next PLC, OVS 

SpA, SuperGroup PLC, Ted Baker PLC

Fonte: Bloomberg, elaborado por Athena Capital

SSS MÉDIO DESDE DESVIO PADRÃO DO ROIC
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Para os produtos de baixo valor agregado, que possuem apelo de moda e lead time menores, essa estrutura 

vertical não é implementada e a Inditex utiliza o leste asiático como principal foco de produção, aproveitando-

se de sua escala para obter melhores negociações.   

Figura 7: Evolução da representatividade da Espanha para a Inditex 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O ambiente corporativo no Brasil tem passado por um período difícil, em que a economia tem sofrido por 

diversos motivos, impactando as empresas de forma e magnitude diferente. Na nossa opinião, este é um 

período transformacional na perspectiva competitiva em que empresas eficientes e com escala acentuam 

suas vantagens competitivas versus seus concorrentes. 

Essa reflexão é importante no nosso processo de investimento e na análise das oportunidades, seja de forma 

orgânica ou inorgânica, disponíveis para as empresas nas quais investimos. Acreditamos que nos focando em 

ativos com os diferenciais descritos nesta carta, diminuiremos nosso risco ligado a variáveis que estão fora 

de nosso controle e de difícil previsão, e nos expondo principalmente a fatores microeconômicos, que 

podemos acompanhar com maior precisão e diferenciação. Confiamos que, com essa mentalidade, 

geraremos mais valor ao nosso cotista ao longo do tempo. 

Os exemplos desenvolvidos nesta carta não são meras ilustrações do potencial de empresas eficientes. 

Esperamos, nas próximas cartas, mostrar situações similares ocorridas com companhias brasileiras que se 

beneficiam do ambiente vivido no Brasil, ampliando assim suas vantagens competitivas e, por consequência, 

aumentando a segurança do negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de Lojas
Receita em 

bilhões (EUR)
Empregados Fornecedores Fábricas

1994 343 338,1 3.648

% Total 80,9% 74,1% 72,7%

1999 603 1.058,2 8.529

% Total 65,4% 52,0% 61,0% 80,0%

2015 1.826 3.762,0 46.109

% Inditex 26,0% 18,0% 30,2% 29,0% 33,1%

REPRESENTATIVIDADE DA ESPANHA PARA INDITEX

Fonte: Inditex
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Notas Explicativas 

i Para definição de ROIC e outros indicadores financeiros, consultar nossa carta: “Uma briga em perspectiva: 

Conjuntural x Estrutural” 
ii Um monopólio eficiente, por outro lado, ganha sua alta fatia de mercado porque ele faz o melhor trabalho. Ele 

não recebe favores especiais da lei que justifiquem seu tamanho. Outros são livres para competir e, se os 

consumidores desejarem, a crescer até o tamanho do “monopólio”. 
iii Eficácia operacional pode ser o fator individual mais importante para o sucesso, ou mesmo a sobrevivência, de 

qualquer negócio. 
iv O Grupo Sampo cria valor para seus acionistas através de unidades operacionais eficientes e altamente lucrativas, 

e por investimentos em situações que ofereçam upside potencial significativo, com riscos gerenciáveis.  
v Nossa política de alocação de capital é direta e firmemente sedimentada. Primeiro, continuaremos a investir em 

nosso negócio para ter certeza que estaremos gerando crescimento assim como produtividade e eficiência. Nos 

cobraremos para sermos o provedor de baixo custo do mercado.  

                                                           



Fundo Ibovespa² IPCA + 6%

2014³ -0,60% 2,83% 1,32% -6,22% 2,66% 2,05% -3,05% 2,41% -4,50% 6,87%

2015 -4,52% 5,63% 1,31% 4,59% -1,61% 1,70% -1,64% 0,62% 2,56% -0,02% 0,37% 4,09% -13,31% 17,20%

2016 -0,97% 3,17% 6,90% 4,82% 1,90% 2,94% 6,15% 0,46% 4,38% -3,23% 0,13% 31,12% 38,93% 13,14%

Período Fundo Ibovespa²  IPCA+6% Ibovespa²

31,12% 38,93% 13,14% 26,23%

36,48% 20,44% 33,33% 25,16%

39,77% 15,01% 42,38% 24,26%

RENTABILIDADE HISTÓRICA¹ E VOLATILIDADE

ABR MAI SET NOV DEZ
ANO

OUTJAN FEV MAR AGOJUN JUL

Por Valor de Mercado
5 Maiores Posições

Fundo

11,21%12 meses

Desde o início³

24 meses

RISCO DA CARTEIRA

11,78%

11,01%

Liquidez
4 Por Setor

-4,44%

1,24%

Volatilidade Anualizada - janela móvel 30d

3,81%

Performance do Fundo

Rentabilidade Volatilidade

Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais
para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, e na consequente obrigação de aportar recursos adicionais. Este fundo está sujeito a risco de
perda substancial de seu patônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação,
regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações
em ativos financeiros no exterior. Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e pretende atingir
somente aos destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. A Athena Capital Gestão de Recursos pode efetuar
alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste
documento não necessariamente foram auditadas. 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 Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é
recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e
regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

16,4%

44,8%

38,8%

Small Caps

Middle Caps

Large Caps

15,6%

12,8% 12,8%

Energia Elétrica Bolsas/Adquirentes Consumo/Varejo

39,77%

15,01%

42,38%
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Fundo Ibovespa² IPCA+6% a.a.

12,6%

27,0%

2 Maiores

5 Maiores

1- Rentabilidade mensal calculada com base na cota de fechamento do último dia do mês, líquida de taxas e bruta de impostos

2- Utilizamos o Ibovespa como mera referência econômica e não como parâmetro objetivo do fundo

5- Large Cap > R$15 Bilhões | Middle Cap R$5 - R$15 Bilhões | Small Cap < R$5 Bilhões

88%

100% 100%

1 dia 5 dias 15 dias

4- Percentagem do PL que pode ser zerado em cada período, considerando 30% da

liquidez diária de cada ativo

3- A contar de 20-Mai-2014, data na qual o fundo teve sua gestão transferida da XP Gestão de

Recursos Ltda para a Athena Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo foi constituído em 08-Jan-

2013 e os principais profissionais responsáveis pela gestão do Fundo mantêm-se inalterados

desde sua concepção.
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Fundo Ibovespa

Prover retornos absolutos, no longo 

prazo, através de investimento em ações.

O fundo selecionará ativos por meio 

de análise fundamentalista, tendo 

como base assimetrias entre seu preço 

de mercado e seu valor intrínseco.

Exclusivamente investidores qualificados, 

conforme definição da instrução CVM 

554/2014

Cota da aplicação: D+1

Cota de resgate: D+30 (corridos). 

Cota de resgate antecipado: D+5 (corridos) 

com taxa de saída de 5%

Pagamento de resgate:  D+3 (úteis) após 

cotização

Horário Limite: até às 14:00

Aplicação inicial: R$20.000,00

Saldo mínimo: R$20.000,00

Movimentação mínima: R$1.000,00

Aplicações e resgates devem ser  

informados até às 14h do dia da 

movimentação através do email: 

movimento@athenacap.com.br

Objetivo

Filosofia de Investimento

Público Alvo

Movimentação

Athena Total Return FIC FIA 

Dezembro/2016

Banco: 208 (BTG Pactual)

Favorecido: Athena Total Return FIC FIA

CNPJ: 17.249.227/0001-78

Agência: 001

Conta Corrente: 00018672-4

Informações do Produto

Taxa de administração: 2% a.a.

Taxa de performance: 20% sobre o que 

exceder IPCA + 6% a.a., cobrada 

semestralmente 

Administrador: BTG Pactual Serviços 

Financeiros S.A. DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.

Auditor: Ernst&Young Auditores 

Independentes

Tributação: 15% sobre os ganhos, pagos no 

resgate 

Classificação Anbima: Ações Livre

Código ISIN: BRXPT2CTF003

Ticker Bloomberg: TTLRTN BZ Equity

Código Anbima: 324191

Dados da Gestora

Athena Capital Gestão de Recursos Ltda

CNPJ.: 19.195.480/0001-11

Endereço: Avenida das Américas, 3.500 (Le Monde), 

Bloco 4 (Toronto 3000), Sala 126

Site: www.athenacap.com.br

Informações de contato:

Telefone: (21) 3590-1235

E-mail: ri@athenacap.com.br

Dados do  Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 

Endereço: Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040

Telefone: 0800 772 2827

Email: ouvidoria@btgpactual.com

Site: www.btgpactual.com

Patrimônio

Patrimônio do Fundo: R$ 78,6 MM

Patrimônio Médio 12 meses: R$ 67,1 MM

Patrimônio total sob Gestão: R$ 154,8 MM


