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Mogno WM Icatu Prev Qualificado FIM (Fev/20) 

O FUNDO investe em ativos financeiros disponíveis nos 
mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivati-
vos e cotas de fundos de investimento que apresentem 
potencial de valorização acima dos índices de mercado que 
possibilitem preservação de capital e ganho de poder de 
compra ao longo do tempo. 

Filosofia de Investimento  
O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamen-
te, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gera-
dor de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefí-
cio Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos 
pela ICATU SEGUROS S.A. 

Objetivo do Fundo 
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento e ativos finan-
ceiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investi-
mento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interban-
cário - CDI 

Rentabilidade (%) em R$ 

Alocação Por Classe Performance Acumulada (%) 

Informação Legal Características 

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida 

no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamen-

to do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomen-

dável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza 

pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material. 

Disclaimer 
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Mogno WM Icatu Prev CDI

Jan Fev Mar Abr Jun Ago Dez Ano Acum.
2019 0,15% 0,71% 0,35% 1,35% 5,28% 5,28%
%CDI 66,7% 150,9% 69,1% 358,3% 129,3% 129,3%
2019 0,36% -0,99% -0,63% 4,61%
%CDI 96,8% -335,9% -93,5% 96,5%

*Início: 16 de Abril de 2019

Out
Mogno

Mai Jul NovSet
0,62% 0,55% 0,49% 1,21% -0,26%

114,7% 97,1% 104% 251,6% -67,5%

Taxa de administração 1.00% a.a.
Taxa de performance Não há
Benchmark CDI
Tipo Anbima Previdência Multimercado
Aplicação inicial Não há
Movimentação mínima Não há
Horário para movimentação 14h30
Prazo de cotização para resgate D+31 (úteis)
Prazo de liquidação para resgate D+3 (úteis)*

*3 dias úteis após cotização

Gestor Mogno Capital Investimentos
Administrador e Controladoria BEM DTVM
Custódia Banco Bradesco S.A
Seguradora Icatu Consultoria de Investimentos LTDA
Domicílio Brasil
Início 16 de Abril de 2019
Moeda base Reais (R$)
Patrimônio Líquido 16 Milhões
Média de Patrimônio Líquido 12M 14 Milhões


