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ZBN zamboni 

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

ZBN RUBY FIA BDR NÍVEL 1 - CNPJ.: 17.094.929/0001-20

Público alvo 

Objetivos do fundo 
Investidores em geral, sendo eles pessoas físicas e jurídicas. 

O fundo ZBN Fortuno FIA BDR Nível 1 tem como objetivo 

proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas 

mediante retornos consistentes no longo prazo por meio 

de investimentos em ativos financeiros e títulos, princi

palmente ações, observados os limites estabelecidos no 

regulamento e na regulamentação em vigor. 

Políticas de investimento 

Maximizar as oportunidades que a compra de ações de 

boas empresas oferecem. O fundo ZBN Fortuno FIA BDR 

Nível 1 tem como estratégia alocar a maior parte do capital 

em empresas selecionadas através de análise fundamen

talista. São escolhidas aquelas com potencial de valor

ização a médio e longo prazos, levando em consideração o 

risco incorrido 

1 

1 

1 

1 

Classificação Anbima: Administrador: Gestor: Custodiante: 

Fundo de ações BTG Pactuai Serviços 

Financeiros S/A DTVM 

Abradinvest Gestão de 

recursos fin LTDA 

BTG Pactuai S/A 

Auditor: Ernst & Young 

Movimentações: Resgates: 

lnvest. mínimo 

R$ 20.000,00 

Saldo mínimo 

R$ 20.000,00 

Movim. mínima 

R$ 5.000,00 

Horário 

Até às 14h. 

Cotização: Pagamento: 

D+30 D+ 3 dias úteis 

Taxa de Administração: 2% Taxa de Performance: FREE Tributação: 15% 

Para onde são direcionados os investimentos? 

Alocação de 60% em ações brasileiras 

Estes 60% do fundo estão pulverizados em mais de 20 papéis, os quais, sob nossa análise, podem

os permanecer comprados nos próximos 10 anos. 

Alocação em torno de 20% em renda fixa 

Procuramos deixar sempre um bom percentual de caixa no fundo em renda fixa com liquidez, 

tendo em vista que desta forma sempre temos caixa para novas operações bem como comprar 

mais ações no caso de haver uma baixa no mercado. 

Alocação de 10% em BDRs (ações americanas) 

Papéis de grandes empresas americanas, sendo elas analisadas pelo histórico do pagamento de 

dividendos e volatilidade dos papéis (sempre buscamos ativos com menos volatilidade). Esta 

parte do portfólio também busca fugir do risco brasil, estando comprada em dólar. 

Alocação de 10% em ouro 
+ 

+a+ 
AA Esta parte do portfólio protege a carteira contra um "cisne negro". Historicamente durante

grandes crises o ouro costuma ser o ativo que mais se valoriza, bem como aconteceu em 2008. 

ZBN Zamboni Gestão de Recursos Financeiro I lei.: +55 (51) 3395-2070 1 E-mail: todos@zamboniasset.com.br 

www.zbnasset.com. br 


	ZBN-Rentabilidade_FIA_MAR_2021 A.pdf
	ZBN-Rentabilidade_FIA_MAR_2021 B.pdf

