
Performance Acumulada 

Mogno WM Icatu Prev Qualificado FIM 
 

Alocação Por Classe 

Rentabilidade (%) em R$ 

Informações: 

Público Alvo: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber, diretamente, recursos refe-

rentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador 

de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela ICATU SEGUROS 

S.A 

Filosofia de Investimento: O FUNDO investe em ativos financeiros disponíveis nos 

mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimen-

to 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. 

Objetivo: O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição 

de cotas de fundos de investimento e ativos financeiros e/ou modalidades operacionais 

disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimen-

to baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do 

Certificado de Depósito Interbancário - CDI 

 

Av. Brg. Faria Lima, 2601 - 3º andar 

Itaim – São Paulo/SP 

01452-000 

comercial@ mogno.capital 

+55 (11) 2348-2000 

 

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 regulamento do fundo de 

investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável 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 

Informação L egal   

Gestor Mogno Capital Investimentos 

Administrador e Controladoria BTG Pactual S.A. DTVM 

Custódia Banco Bradesco S.A 

Seguradora Icatu Consultoria de Investimentos LTDA 

Domicílio Brasil 

Início 15 de Abril de 2019 

Moeda base Reais (R$) 

Patrimônio Líquido 22,8 Milhões 

Média de Patrimônio Líquido 12M 20,2 Milhões 

Características    

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 

              Mogno 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. 

2019       0,1% 0,6% 0,7% 0,6% 0,3% 0,5% 1,2% -0,2% 1,3% 5,3% 5,3% 

%CDI       60% 115% 151% 97% 69% 104% 252% -67% 358% 129% 129% 

2020 0,4% -1,0% -5,9% 2,4% 1,3% 1,5% 1,9% -1,1% -1,1% -0,3%  2,1%  2,2%  2,1% 7,5% 

%CDI 97% -336% -1732% 834% 565% 691% 972% -662% -712%  -192%  1372%  1341% 75% 107% 

2021 -0,2%            -0,2% 7,2% 

%CDI -160%            -160% 101% 

*Início: 15 de Abril de 2019 
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Mogno WM Icatu Prev CDI

Nota do Gestor: O Mogno WM Icatu Prev Balanceado, nosso fundo de previdência de perfil balanceado, teve performance de -0.24% no mês, 

versus um CDI de +0.1%. Os principais detratores no mês foram as posições investidas em fundos multimercados macro e na curva de inflação, 

enquanto as atribuições positivas vieram das posições de crédito privado e dos fundos de ações, segmento no qual aumentamos exposição no mês 

através do ETF IVVB11. Este aplica em ações americanas e é comprado em dólar, e foi uma das principais atribuições positivas do mês na carteira. 

Em janeiro começamos a implementar os novos perfis de investimento da Mogno Capital, e a carteira começou a ser balanceada para receber mais 

posições no mercado internacional (especialmente em ações americanas e crédito) e algumas reduções em ações locais e na classe multimercado.  




