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Desde muito cedo fui incentivado a acompanhar o mercado de ações.

Com 15 anos, graças ao meu pai e o meu tio, eu já frequentava as reuniões de acionistas 
do Banco Itaú.
 
Com 19 anos, encantado este mundo, fui trabalhar como trader de ações numa corretora.
 
Apesar de negociar milhões de reais diariamente para a carteiras dos meus clientes, eu 
nunca consegui me desenvolver como ganhador de dinheiro no curto prazo.
 
De certa maneira isso me frustrava.
 
Mas nessa mesma época eu passei a estudar mais a fundo uma técnica de investimento 
de longo prazo chamada de Value Investing.
 
Essa técnica é tão consagrada que, não à toa, é a mesma técnica utilizada por Warren 
Buffett, o investidor de maior sucesso de todos os tempos, com uma fortuna de mais de 
83 bilhões de dólares.
 
Infelizmente, o Buffett não faz gestão de ações no Brasil.
 
Mas, para a nossa sorte, há por aí uma série de grandes gestores que utilizam da mesma 
técnica e tem apresentado retornos tão impressionantes quanto o do velhinho de Omaha.
 
Eu e você sabemos que retorno passado não é garantia de retorno futuro.

Mas estamos diante de algo único no Brasil.

Temos um cenário que mistura baixa rentabilidade nos investimentos em renda fixa e alto 
potencial de melhora no crescimento econômico.

Com isso, a bolsa será a maior beneficiada entre todas as classes de ativos brasileiros. 

Com esse pano de fundo, eu acredito fortemente que todas as pessoas deveriam ter 
parte relevante do seu dinheiro investido em ações. 

Delegar essa estratégia para gestores experientes, consagrados e com histórico de 
retorno comprovado é uma maneira mais simples e segura de investir em ações. 

Isso é exatamente o que eu faço com o meu patrimônio.

Quanto da sua carteira investir?

Se você nunca investiu em bolsa, sugiro algo em torno de 15%. 

Se você acompanha o mercado há mais tempo e já investiu em produtos de renda 
variável, pode tranquilamente investir de 20% a 30%.

Abaixo você encontrará 3 opções de fundos. 

Se você tiver pouco dinheiro, invista só no primeiro, estará muito bem servido.
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Apex Ações 30 FIC FIA

Fundada em 2011, a Apex é uma das maiores gestoras de ações do Brasil, com mais de 
R$ 8 bilhões sob gestão.
 
A casa é capitaneada por Fábio Spinola, executivo com mais de 20 anos de experiência, 
tendo passado por instituições como Banco Garantia, Credit Suisse e Quest.
 
O restante da equipe também é bastante sênior e os cabelos brancos estão ali para lem-
brá-los de todas as crises vivenciadas ao longo dos anos. Além disso, o time se conhece 
de longa data e trabalham juntos há algum tempo – o que é sempre importante.
 
Além dos executivos, a casa ainda conta com analistas setoriais responsáveis em estudar 
cada empresa milimetricamente e trazer novos cases para a o comitê semanal da casa.
 
Todo esse esforço e disciplina de análise tem garantido grandes resultados para a casa e 
tem deixado seus cotistas bastante felizes.
 
Desde o início, o fundo Apex Ações FIC FIA deixou o ibovespa comendo poeira – 146% 
contra 57% do índice. 
 
Provaram em 2018 que sabem lidar com crises (greves dos caminhoneiros, eleições, crise 
na turquia e crise na argentina), uma vez que a rentabilidade gerada foi de 24% contra um 
Ibovespa de 17% – mesmo em um ano difícil.
 
E, ao longo dos anos, a gestão conseguiu ganhar dinheiro nos mais diversos setores, sem 
preconceito, aproveitando cada oportunidade.
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Além da diversificação, o gráfico acima mostra que a seleção de ações nos mais diversos 
setores foi bastante bem feita.
 
O fundo conseguiu retirar, de cada setor, performances muito melhores que seus pares, 
indicando que selecionou somente a cereja do bolo em cada segmento.
 
Ainda mais impressionante, foi a boa performance mesmo nos anos de estresse do 
governo Dilma.
 
Lembre-se sempre, quando a bolsa sobe, somos todos gênios. O segredo de uma gestora, 
muitas vezes, está nos momentos difíceis.
  
Em 2019, a carteira do fundo está preparada para a retomada cíclica da economia 
brasileira. Grandes nomes do varejo, bancos e utilidades públicas fazem parte dessa 
carteira que foi bastante vencedora no passado e tem tudo para continuar sendo nos 
anos seguintes.
  
O fundo tem aplicação mínima de R$1.000,00 e está disponível nas corretoras XP, Genial, 
Mirae, Modal, BTG Digital.

A Alaska foi fundada em 2015, fruto do casamento de duas gestoras: A Skipper 
Investimentos e a gestora de Luiz Alves Paes de Barros.

Para quem não o conhece Luiz Alves, não se preocupe, ele nunca foi de aparecer em 
frente aos holofotes.

Mas vale aqui algumas palavrinhas.

Investidor em ações desde jovem – dizem que se o mercado está sem oportunidade, ele 
até fica triste. Bolsa em alta é complicado para o investidor que procura por coisas 
baratas.

E, seguindo essa estratégia, ele construiu uma verdadeira fortuna investindo em 
ações – O seu fundo, Poland, fundado em 2003, possui 2,8 bilhões sob gestão e uma 
performance de 2.854%, contra 934% do Ibovespa.

Impressionante!

Com a junção das casas, a equipe ganhou a entrada de Henrique Bredda, gestor com 
mais de 15 anos de experiência gerindo ações.

O alinhamento de interesse entre os executivos e os clientes é total: cerca de 40% dos recursos 
da asset vêm de seus sócios e todos os funcionários são incentivados a fazer o mesmo. 

 ALASKA BLACK 
INSTITUCIONAL FIC FIA 
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Na gestão, o processo de investimento é bastante similar ao visto em outras casas que 
gostamos – filtros de liquidez, análise qualitativa, modelos de valuation e TIR (taxa 
interna de retorno estimada).

Isso ajuda a definir a qual preço que vale a pena entrar em uma ação, como foi o caso da 
emblemática Magazine Luiza, um dos casos de maior valorização da história da bolsa. 

Desde então, subiu incríveis 3.951% e foi justamente essa ação que colocou a Alaska nos 
holofotes de todos.

Mas, se você quer saber, não acho que isso seja o mais importante.

Nem de longe.

É ótimo você ter “magazines luizas” na sua carteira, mas essas oportunidades aparecem 
raramente. Em uma gestora de sucesso, você precisa ter consistência ao longo dos 
anos – o que requer muito mais do que acertar grandes tacadas.

E eles têm feito isso muito bem, por sinal.

Gostamos ainda mais porque, além de tudo que já comentamos, você pode ter um dos 
maiores investidores do mercado brasileiro vasculhando a bolsa por tesouros perdidos.

Caso não encontrem um tesouro escondido na bolsa, você estará em uma gestora que 
sabe 
navegar bem pela bolsa e ganhar dinheiro.

O fundo tem aplicação mínima de R$ 1.000,00 e você pode encontrá-lo nas seguintes 
plataformas: XP Investimentos, Rico, BTG Digital, Orama, Easynvest.

BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA

A Brasil Capital nasceu em 2008, quando alguns dos sócios minoritários da FAMA – 
juntamente com ex-integrantes da Hedging Griffo – decidiram fundar a sua própria 
gestora.

Para contar a história da Brasil Capital, não podemos deixar passar a história da FAMA.

A casa é uma das mais mais longevas do mercado brasileiro, com 25 anos de história,  
retorno de 7.859%, o equivalente a 22% ao ano.

André Ribeiro bebeu dessa fonte de expertise da FAMA por anos e hoje comanda a gestão 
da Brasil Capital.
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Trouxe consigo a expertise de saber escolher as melhores midcaps (empresas de 
tamanho médio) do mercado.

É verdade que, ao contrário do que faziam por lá, eles também compram algumas 
empresas de maior liquidez – Petrobras, B3 e Equatorial, são posições grandes no fundo.

Mesmo assim, o grosso do retorno histórico do fundo vem de posições em empresas 
médias – cerca de 77,6% de toda a rentabilidade gerada.

É isso que eles sabem fazer – muito bem, por sinal.

Hoje, depois de 11 anos, o fundo conta com 2,2 bilhões de reais para fazer gestão – bem 
acima dos 70 milhões que começaram.

Desses bilhões, cerca de 15% é de aporte dos sócios – primeiro bom indicativo, alinhando 
a gestão ao cotista.

Na busca por fazer a alocação de tudo isso, o time de investimentos é composto por 10 
pessoas.

Por filosofia da asset, eles preferem treinar todos dentro de casa – assim conseguem 
moldar a sua cultura.

Qualquer análise deles consistente em procurar empresas que cumpram três critérios:

1. Negócios de alta qualidade 

2. Boa gestão

3. Margem de Segurança

Essa tríade lembra bastante os feitos da FAMA e tem sido a linha mestra que delinha 
todos os casos de investimento que a Brasil Capital tem feito.

No final, fica a pergunta: o quanto você gerou de rentabilidade para o cotista?

E, nessa estratégia de midcaps misturada com empresas mais líquidas, eles geraram 
1.141,41% – 7x o retorno do ibovespa no período.

Gostamos da história, da partnership, do modo como está estruturado e do processo de 
investimentos.

Exatamente assim que gostamos: um portfólio diversificado que gera grandes 
performances para os cotistas.

O fundo exige R$ 15.000 de mínimo para investir e você pode encontrá-lo nas plataformas 
da XP Investimentos, Rico, BTG Digital, Orama, Easynvest.

A recomendação é que esse valor não seja superior a 5% do seu patrimônio. 



CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Não existe forma mais errada de escolher um Fundo do que olhar apenas para a 
rentabilidade passada.

Muita gente sai em busca de rankings passados para decidir os melhores investimentos 
para o futuro. O que passou, ajuda. Mas uma análise de qualidade é muito mais complexa 
do que isso.

No caso de Fundos, é preciso conhecer a Gestora. É preciso analisar a equipe que opera 
o Fundo e, principalmente, o gestor responsável.  

É ele que conduz a diretriz e a estratégia principal do Fundo. 

Fundos de Investimento são excelentes maneiras de diversificar, delegando para 
profissionais a escolha dos melhores ativos.

Tudo de forma muito simples. Já que você só precisa aplicar no Fundo uma vez e o 
restante do trabalho fica para o gestor. Ele que perde o sono para você dormir tranquilo.

Na Nord Research, temos uma série quinzenal que analisa e divulga relatórios dedicada 
aos melhores Fundos de Investimento: Nord Wealth. 

Não apenas fundos de ações (tema deste relatório), mas também a fundos de renda fixa e 
fundos multimercado. 

Com o filtro do Nord Wealth escolhendo os melhores dentre os melhores, você pode ficar 
tranquilo e relaxar. Nós visitamos todas as casas antes de recomendá-los para os nossos 
assinantes.

O retorno tem sido substancialmente maior do que todos os índices de mercado.

Por isso, recomendo também que conheça a nossa série de recomendação de fundos de 
investimento e veja todo o conteúdo disponível. 

As condições para se inscrever estão disponíveis por meio deste link. 
 
Um abraço,
 
Renato Breia
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https://loja.nordresearch.com.br/NordWealth/?utm_source=listageral&utm_medium=social&utm_campaign=nrd-me-pdf-relatorio-3f15k-x-free-nwck-txt-x
https://loja.nordresearch.com.br/NordWealth/?utm_source=listageral&utm_medium=social&utm_campaign=nrd-me-pdf-relatorio-3f15k-x-free-nwck-txt-x

