
   
 

LIS Value FIA 

O Fundo de ações da Lis é um desses que compra muitos guarda-chuvas em 
dias quentes e ensolarados e sem nuvens no céu! 

Apesar de pequena e recente, a LIS Capital possui uma equipe consolidada 
que trabalha junto há muito tempo. A equipe de gestão está junta desde 2010, 
e metade do time trabalha em conjunto desde 2003. Por definição, o Fundo de 
Investimentos em Ações (FIA) precisa investir no mínimo 67% do Patrimônio 
Líquido em ações. 

O Fundo tem como filosofia de investimento o value investing, ou seja, tem 
suas raízes em investimentos que possam gerar valor para o quotista. Para 
isso, ele utiliza uma estratégia um pouco distinta dos fundos tradicionais. Para 
otimizar a alocação, a carteira do fundo é dividida em três grandes partes: 

• Alocação tradicional, que busca empresas de alta qualidade e 
consolidadas no mercado – as Blue Chips 

• Uma estratégia que busca oportunidades em empresas menores que 
possuem descontos em seus valuations – as Small Caps. 

• Proteções: Mecanismo de derivativos de proteção contra quedas 
generalizada. Em momentos de queda do mercado, o seguro pode ser 
exercido, o que compensa a queda das ações e mais importante, gera 
caixa. Entre 2,0 e 2,5% do patrimônio anual é gasto em proteção. E 
modéstia à parte, o fundo faz isso muito bem! Em maio de 2017, quando 
ocorreu o caso JBS e a divulgação de áudios que supostamente 
comprometeriam o presidente Temer, a estrutura de proteção funcionou 
e o fundo saiu praticamente ileso do evento que derrubou a Bolsa. 

Por isso, é comum você encontrar na carteira do fundo desde ações 
consolidadas, como Itaú e Lojas Renner, até ações pouco conhecidas, como a 
São Carlos. 

As ações são escolhidas através de três elementos essenciais: 

• Análise Qualitativa: a empresa é analisada sob os aspectos 
estratégicos 

• Análise Quantitativa: avaliação do valor justo da companhia é realizada 
através de diversas métricas 

• Análise da gestão e governança: buscam empresas sérias que 
respeitem os interesses dos acionistas minoritários 

Na prática, o fundo tem um rendimento um pouco superior ou próximo ao do 
índice Ibovespa e IBX (benchmark) em momentos de alta, e isso é muito bom 
em função do custo das proteções e do caixa que é sempre relativamente alto. 
Porém, é no movimento de queda que o fundo se diferencia dos demais. As 
proteções e o caixa alto funcionam como um amortecimento da queda, ou seja, 
isso faz com que o fundo caia muito menos que os índices e, no médio e longo 
prazo, apresentem rendimentos superiores. 



   
 

O mais importante é que o fundo consegue um retorno superior ao Ibovespa, 
com um risco muito menor (em função das proteções), o que torna o fundo uma 
alocação muito mais eficiente da ótica de alocação de carteira. A volatilidade 
do fundo desde o início é de 14%, enquanto a volatilidade do Ibovespa foi de 
22% no mesmo período. 

É uma boa alternativa para investidores não qualificados, pois grande parte dos 
fundos com essas características são destinados apenas a investidores 
qualificados (que possuem mais de R$ 1 milhão em investimentos). A aplicação 
mínima é de apenas R$ 1 mil! 

Desde de março de 2016, quando o fundo foi criado, o LIS Value obteve 
rendimento de 83% contra 74% do Ibovespa e 73% do IBX. Em 2017, o fundo 
obteve um rendimento de 46% contra 27% do Ibovespa e 28% do IBX. 

 O Fundo pode ser encontrado diretamente com a gestora através do site: 
www.liscapital.com.br. O cadastro é simples e é finalizado em até um 1 dia útil. 

A gestora possui um aplicativo de celular onde o investidor pode acompanhar 
diariamente o desempenho do fundo. 

Felipe Bevilacqua 

Gestor Especialista da Levante Ideias de Investimentos 
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