ORBE VALUE FIC FIA

Relatório Sintético Mensal - Fevereiro/2011
Resumo Fundo

Características

Detalhes Estrutura

O fundo Orbe Value FIC FIA, é um
veículo que investe no mínimo
95% dos seus recursos no Orbe
Value Master FIA. Tem como
objetivo adquirir participações
acionárias, com foco de longo
prazo, em empresas listadas na
Bovespa, com disciplinada visão
fundamentalista.

Público-alvo: pessoa física ou jurídica que busque retornos absolutos
elevados de longo prazo.
Aplicação Inicial: R$ 30.000
Aplicação Mínima: R$ 10.000
Aplicação máxima: R$ 300.000
Resgate: Cotização: D+59
Financeiro: D+62
Taxa de administração: 2,3% a.a.
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o FGV-100, anualmente, com marca d’água permanente.

Orbe Value FIC de FIA
CNPJ: 05.382.556/0001-03
Gestão: Orbe Investimentos
Administração: BNY Mellon
Custodia: Bradesco
Auditoria: KPMG
Codigo Anbid: 147.370
Categoria: Ações Outros

Rentabilidade últimos 12 meses

Patrimônio Líquido Consolidado em 28/02/2011: R$ 145 milhões
Fev/11 -2,65 %

Out/10 4,59%

Jun/10 -0,29%

Jan/11 -0,19 %

Set/10 1,95%

Mai/10 -4,45%

Dez/10 2,68%

Ago/10 -0,84%

Abr/10 0,04%

Nov/10 4,16%

Jul/10 5,25%

Mar/10 0,08%

Ultimo mês
12 meses
36 meses
60 meses
Desde o início
CAGR – fev/03¹

PL Médio 12 meses: R$ 116 milhões

Orbe Value

FGV-100

Ibovespa

-2,65%
10,31%
30,20%
244,15%
1092,69%
35,9%

-0,42%
9,07%
28,01%
120,04%
666,74%
28,7%

1,22%
1,32%
6,13%
74,52%
515,88%
25,2%

1.400,00

]]

]] O Orbe Value encerrou o mês de Fevereiro em baixa de -2,65%,
contra 1,22% do Ibovespa.
]] Das empresas do nosso portfolio de participações somente Indusval já divulgou resultados oficiais do 4o. Trimestre. A Helbor e a
Embraer divulgaram prévias operacionais, ambas muito boas. Em
Março devemos ter uma enxurrada de demonstrações financeiras
das empresas investidas, e comentaremos a respeito no próximo
relatório trimestral.
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Os mercados ao redor do mundo seguem tensos, em uma
mistura de elevada incerteza em relação as economias de
Europa e dos Estados Unidos, e agora das mais acentuadas
tensões geopolíticas no norte da África e Oriente Médio. Esse
clima manteve no mercado o mesmo movimento que já se
podia enxergar desde o último mês do ano passado, com
investidores estrangeiros vendendo intensamente ações nos
mercados emergentes, sendo o Brasil um dos principais.
Também seguimos vendo os investidores locais, que baseiam
suas decisões muito mais na realidade da economia local e das
empresas, comprando estas ações das mãos dos estrangeiros,
estes que usualmente tomam decisões muito mais genéricas
em relação a suas alocações globais, e mais desconectados
da realidade específica local. Historicamente este cenário
precede ótimos retornos a médio prazo.
Nós seguimos acompanhando de perto os negócios das nossas empresas investidas, e em sua enorme maioria as notícias
são bastante positivas. Em boa parte das nossas empresas a
crise atual trouxe ótimas oportunidades de adicionar mais
ações a preços bem mais interessantes do que os do final de
2010, como em Guararapes, Helbor, Kroton e Tempo. Assim
o fizemos.
Também a crise atual nos permitiu adquirir duas novas posições, em empresas nas quais temos grande interesse há muito
tempo, e agora conseguimos adquirir a preços extremamente
interessantes. Detalharemos estas em um próximo relatório.
Orbe Investimentos:
11 3465-5600 - www.orbeinvestimentos.com
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¹ CAGR: retorno médio anual composto Compounded Annual Growth Rate
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Indusval publicou resultados bastante interessantes, sobre os
quais comentaremos em mais detalhes na carta trimestral.
A estratégia de aumentar a carteira de crédito finalmente
começou a ser implementada de forma mais intensa, e pudemos ver um bom crescimento no 4o trimestre. Este aumento
ainda não reflete de forma significativa nos números do trimestre, mas aponta para um 2011 bastante superior a 2010
em termos de rentabilidade, algo que evidenciará o equívoco
da precificação atual das ações da empresa.
Os resultados finais da Embraer ainda não estão disponíveis,
no entanto, a prévia com as entregas de jatos já foi divulgada.
A empresa fechou o ano com 246 unidades, praticamente
estável comparada com o último exercício. O crescimento
da aviação executiva de 25% (115 aeronaves para 144) compensou a queda da aviação comercial de 18% (122 aeronaves
para 100). A maior venda do segmento executivo advém do
seu novo produto, Phenom 300, que em seu 1º ano de vendas
já apresenta um nível de entregas importante. Como exemplo de sucesso de seu novo produto pode-se citar a venda
de 50 unidades mais 75 opções para a Netjets (líder mundial
em avião privada). O segmento Comercial ainda sofre com
os resquícios da crise mundial, no entanto, segundo a companhia, a retomada do ritmo de pedidos vem apresentando
melhoras expressivas. Em resumo, com a entrada em um
novo mercado, o executivo, a Embraer conseguiu manter

seu nível de entregas, enquanto o segmento onde é líder
de mercado se recupera.

BNY Mellon:
21 3582-3895 - www.bnymellon.com.br

ORBE VALUE QUALIFICADO FIC FIA
Relatório Sintético Mensal - Fevereiro/2011
Resumo Fundo

Características

Detalhes Estrutura

O fundo Orbe Value Qualificado
FIC FIA, é um veículo que investe
no mínimo 95% dos seus recursos no Orbe Value Master FIA.
Tem como objetivo adquirir participações acionárias, com foco
de longo prazo, em empresas
listadas na Bovespa, com disciplinada visão fundamentalista.

Público-alvo: pessoa física ou jurídica que busque retornos absolutos
elevados de longo prazo.
Aplicação Inicial: R$ 30.000
Aplicação máxima: Não há.
Resgate: Cotização: D+60
Financeiro: D+63 (último dia útil de cada mês)
Taxa de administração: 1,8% a.a.
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o IGPM+7%, anualmente, com marca d’água permanente.

Orbe Value Qualificado FIC de FIA
CNPJ: 11.225.868/0001-06
Gestão: Orbe Investimentos
Administração: BNY Mellon
Custodia: Bradesco
Auditoria: KPMG
Codigo Anbid: 242.454
Categoria: Ações Outros
PL Médio 12 meses: R$ 14 milhões

Orbe Value Qualificado

Rentabilidade últimos 12 meses

Patrimônio Líquido Consolidado em 28/02/2011: R$ 145 milhões

-2,64%

Ultimo mês

Fev/11 -2,64%

Out/10 4,55%

Jun/10 -0,25%

No ano

-2,74%

Jan/11 -0,11%

Set/10 1,93%

Mai/10 -4,42%

Desde o início - fev/10

Dez/10 2,82%

Ago/10 -0,77%

Abr/10 0,14%

11,01%

Nov/10 4,22 %

Jul/10 5,28%

Mar/10 0,01%
120,00

]] O fundo Orbe Value Qualificado encerrou o mês de Janeiro com
uma queda de -2,64%. Com isso a variação em 2011 desde o
início do fundo, em 11 de fevereiro de 2010, até o momento é
de +11,01%.
]] Por se tratar de um fundo feeder, que investe no mínimo 95% de
seus recurso em um fundo master, o Orbe Value Master FIA,
sugerimos que analisem as informações contidas no relatório do
Orbe Value FIC FIA, na página acima.
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Orbe Investimentos:
BNY Mellon:
11 3465-5600 - www.orbeinvestimentos.com 21 3582-3895 - www.bnymellon.com.br

ORBE ICATU PREVIDENCIA FIM
Relatório Sintético Mensal - Fevereiro/2011
Resumo Fundo

Características

Detalhes Estrutura

Fundo de previdência com
objetivo de agregar rentabilidade diferenciada através do
investimento de até 49% do
patrimônio seguindo a estratégia
fundamentalista de longo prazo
em ações de empresas listadas
na Bovespa.

Público-alvo: pessoa física ou jurídica que busque retornos absolutos
elevados de longo prazo.
Aplicação Inicial: R$ 10.000
Aplicação máxima: Não há.
Aplicação Mínima: R$ 500,00
Resgate: Cotização: D+1
Financeiro: D+ 5
Taxa de administração: 2,75% a.a.
Taxa de performance: Não há

Orbe Icatu Previdencia FIM
CNPJ: 10.922.429/0001-90
Gestão: Orbe Investimentos
Administração: BNY Mellon
Custodia: Bradesco
Auditoria: KPMG
Codigo Anbid: 243043
Categoria: Previdência Multimercado e Renda Variável

]] O Orbe Icatu previdência encerrou o ultimo mês com variação
negativa de -0,76%. Com isso a variação desde o início do fundo
até o momento é de 16,06%.
]] No final do mês de Janeiro a exposição em renda variável era de
41,7%, dividida em 28 empresas, conforme os setores abaixo.

16,8%

Serviços

Rentabilidade últimos 12 meses

Patrimônio médio 12 meses: R$ 2,25 milhões
Patrimônio em 28/02/2011: R$ 8,13 milhões
Fev/11 -0,76%

Out/10 2,00%

Jun/10 0,58%

Jan/11 -0,40%

Set/10 3,19%

Mai/10 -0,93%

Dez/10 2,51%

Ago/10 0,67%

Abr/10 -1,06%

Nov/10 1,47%

Jul/10 4,18%

Mar/10 3,36%

120
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IBOVESPA
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PORTABILIDADE ENTRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA

VANTAGENS DA PREVIDÊNCIA

A Portabilidade é um procedimento previsto na legisla-

1.
PGBL: dedução da base de cálculo de IR até o
limite de 12% da renda bruta anual;

ção da previdência complementar (Aberta e Fechada)
que torna possível ao participante transferir a sua reserva
previdenciária entre planos sem incidência de quaisquer
taxas ou tributos. O fundo recebe os recursos sem que eles
passem pela conta corrente do cliente. Não existe qualquer
penalidade neste processo. O Investidor pode manter seus
investimentos nos gestores mais aptos a gerir seus recursos de longo prazo.
Planos
Disponibilidade de planos PGBL e VGBL – escolha do
cliente.
Código SUSEP:
PGBL 15414.004404/2009-24

2.
Não existência de come-cotas dos fundos de
investimentos;
3.
Tabela Regressiva: alíquota de IR pode chegar até
10% para período de acumulação superior a 10 anos;
4.

Sucessão:

a.
Escolha
livremente;

dos

beneficiários

e

proporções

b.
Investimento fica fora do Inventário e por isto:
(i) redução de custos advocatícios e despesas judiciais; (ii)
redução de tempo de espera pela distribuição dos recursos
aos herdeiros; (iii) isenção do imposto sobre herança.

VGBL 1514004431/2009-05
¹ CAGR: retorno médio anual composto Compounded Annual Growth Rate

Orbe Investimentos:
BNY Mellon:
11 3465-5600 - www.orbeinvestimentos.com 21 3582-3895 - www.bnymellon.com.br

