
Performance Acumulada 

Mogno Amazônia FIC FIA 

Alocação Por Setor 

Rentabilidade (%) em R$ 

Informações: 

Público Alvo: O FUNDO é destinado a investidores em geral nos termos da 

regulamentação em vigor, definidos pela Comissão de Valores Mobiliários 

("CVM"). 

Filosofia de Investimento: O FUNDO investe em fundos de investimento e 

ativos financeiros e/ ou modalidades operacionais que apresentem potencial de 

valorização acima dos índices de mercado e consigam identificar oportunidades 

de investimentos com preservação de capital e ganho de poder de compra ao 

longo do tempo. 

Objetivo: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no míni-

mo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do 

CSHG PETREA FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste em 

investir no mínimo 67% de sua carteira em: ações, bônus ou recibos de subscri-

ção, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III, com o 

objetivo buscar retornos reais no longo prazo, através do investimento em ações. 

Informação L egal   

Gestor Mogno Capital Investimentos               

CNPJ 35.471.548/0001-02  

Administrador e Controladoria BTG  Pactual 

Custódia BTG  Pactual 

Auditor EY 

Início 22 de janeiro de 2020 

Moeda base Reais (R$) 

Patrimônio Líquido 12,0 Milhões 

Média de Patrimônio Líquido 12M 8,2 Milhões 

Patrimônio Líquido da Estratégia 42,7 Milhões 

Características   

Taxa de administração máxima* 2,00% a.a. 

Taxa de performance 15% do que exceder o benchmark 

Benchmark IPCA + IMA-B 

Tipo Anbima Ações L ivre 

Aplicação inicial R$ 5 mil 

Movimentação mínima R$ 1 mil 

Horário para movimentação 15h30 

Prazo de cotização para resgate D+15 (corridos) 

Prazo de liquidação para resgate D+2 (úteis) 

  *soma das duas cascas 

 
Av. Brg. Faria Lima, 2601, 3º andar 

Itaim Bibi—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 

Nota do Gestor: Fevereiro foi um mês de forte volatilidade. Na primeira quinzena, o mercado estava animado com as evoluções da campanha de 
vacinação do Covid ao redor do mundo e a perspectiva da retomada gradual da economia. Com isso, o índice Bovespa chegou a ter alta de 4,6%, 
porém a partir da segunda quinzena, no cenário doméstico, com a intervenção do Bolsonaro na presidência da Petrobras (no dia em questão a 
empresa caiu 20% e, a bolsa, 5%) bem como no cenário global, com o aumento das incertezas sobre a economia mundial e a subida da taxa de 
juros americana para 1,5% ao final do mês, houve uma queda generalizada da bolsa brasileira, e o Ibovespa fechou o mês com queda de -4,4%.  

O fundo Mogno Amazônia acompanhou este movimento de queda, apresentando rentabilidade de -2,0% no mês. No ano, o fundo apresenta que-
da de -3,7% vs. -7,6% do Ibovespa. Os principais detratores foram as teses de consumo nacional e os contribuidores as teses dolarizadas.  

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

jan-20 abr-20 jul-20 out-20 jan-21

Mogno Amazônia IBOV

Consumer 
Discretionary

18%

Financials
16%

Utilities
13%Materials

14%

Industrials
10%

Information 
Technology

10%

Real E state
5%

Energy
4%

Health Care
4%

Caixa
5%

Consumer 
Staples

1%

              Mogno 

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

2020 -3,4% -5,8% -24,5% 8,8% 8,3% 9,7% 7,3% -2,1% -3,3% -0,8% 8,9% 2,7% 0,1% 0,1% 

Ibov -3,9% -8,4% -29,9% 10,3% 8,6% 8,8% 8,3% -3,4% -4,8% -0,7% 15,9% 9,3% 0,5% 0,5% 

2021 -1,7%  -2,0%                     -3,7% -3,6% 

Ibov -3,3%  -4,4%                     -7,6% -7,1% 

*Início: 22 de Janeiro de 2020    


