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Finacap Mauritsstad FIA 

O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,81% em 

julho/2021 contra –3,94% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,14%. Nos últimos 12 

meses, o fundo entregou um resultado de 22,21% e o Ibovespa 18,35% 

(prêmio de 3,86% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo teve 

desempenho de 1.106,65% enquanto o Ibovespa foi de 474,56%. 

A seguir apresentaremos uma avaliação de fatos importantes para três 

empresas investidas que tem impacto relevante para o desempenho 

patrimonial do fundo: a Oi S/A, a Metalúrgica Gerdau e o 

Conglomerado Itaú (considerando a Itausa e o Itaú Unibanco como, 

essencialmente, um investimento no banco realizado por diferentes 

estruturas). 

Oi S/A 

O destaque negativo no mês de julho ficou à cargo das ações da Oi, com 

uma desvalorização de 21,19% no período. Os fatos que pressionaram a 

cotação das ações da operadora de telefonia foram: (i) a divulgação do 

novo plano estratégico, e (ii) a declaração do CADE em torno do acordo 

de venda da unidade telefonia móvel, que julgou o acordo como uma 

operação complexa. 

Antes de explorarmos mais a fundo os fatos mencionados, faremos um 

panorama da situação da companhia, como forma de contextualizar 

nossos investidores dos possíveis impactos do plano estratégico para o 

próximo triênio e do posicionamento do CADE. 

Desde o pedido da Recuperação Judicial em 2016, a Oi superou 

inúmeros desafios. Além de os credores aceitaram o plano, a 

companhia viu sua dívida ser reduzida de R$ 60 bilhões para cerca de 

FIA 
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R$ 28 bilhões no 1º trimestre de 2021. O plano estratégico anunciado 

em 2019 consistia, principalmente, na venda de ativos non-core e foco 

nos serviços direcionados à infraestrutura em fibra, que dariam o tom 

do futuro da companhia. Desde então, a empresa seguiu a cartilha do 

plano: vendeu diversos ativos e mostrou bons avanços operacionais na 

expansão em fibra. 

Visto por essa ótica, a Oi se enquadra numa situação em que o seu valor 

de liquidação deve ser maior que o valor de mercado das ações em 

circulação. Ou seja, a empresa tem maior valor intrínseco quando 

fatiada do que se seguir com esses ativos em seu balanço consolidado. 

O risco, no entanto, se reflete na execução do plano, que conta com 

diversas etapas e meandros que vão desde o posicionamento de 

acionistas e credores, até aprovações de órgãos de regulação em torno 

dos acordos de venda dos ativos. 

Os principais ativos postos à venda foram a: (i) operação de telefonia 

móvel, (ii) unidade de torres, (iii) unidade de dados e, por fim (iv) fatia 

majoritária na operação de infraestrutura. Em março, a companhia 

concluiu o acordo de venda da unidade de dados pelo montante de R$ 

325 milhões e liquidou as torres pelo valor de R$ 1,077 bilhão. A venda 

desses ativos, de menor complexidade, trouxe algum alívio para 

queima de caixa que a companhia vinha apresentando, enquanto 

ainda dava tração ao planejamento estratégico. 

A parte de telefonia móvel teve seu contrato de venda celebrado em 

28 de janeiro junto a Telefônica Brasil S.A., TIM S.A. e Claro S.A no 

valor global de R$ 16,5 bilhões. Em 12 de abril, a Oi recebeu proposta 

vinculante para alienação de fatia de 51% da Infraco, que foi avaliada 

em R$ 20 bilhões, com o arremate da Globenet Cabos Submarinos S.A. 

e BTG Pactual anunciada no dia 07 de julho. Ambas as transações 

ainda estão sujeitas a aprovação do CADE e Anatel. 
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As variáveis disponíveis para se avaliar as ações da Oi estão dadas no 

mercado e, ao realizarmos a aritmética em torno dos números, somos 

capazes de auferir uma margem de segurança adequada ao risco do 

investimento, que atualmente se concentra na aprovação ou não dos 

órgãos reguladores. Nesse contexto, um dos mais valiosos atributos do 

investidor são testados quase que diariamente: a paciência e a visão de 

longo prazo, de uma tese que começou a maturar ainda em 2016 com o 

pedido da recuperação judicial. 

Desenhada a linha do tempo, voltamos para julho de 2021. O mês foi 

marcado pela forte desvalorização das ações da Oi, desencadeado pelo 

pronunciamento do CADE e pelo anúncio do plano estratégico para os 

próximos 3 anos. 

Seguindo a ordem dos fatos, a declaração do CADE foi enfrentada com 

naturalidade pelas duas das principais compradoras do ativo de 

telefonia móvel: a Tim e a Telefônica, que reportaram seus resultados 

no mês e responderam aos questionamentos acerca da operação em 

suas respectivas conferências ao mercado. A expectativa da TIM Brasil 

é de que até o fim do ano a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

aprovem a aquisição dos ativos. A Telefônica, assim como a 

concorrente, está confiante na aprovação da operação ainda este ano 

por ambos os órgãos, conforme afirmou o presidente da companhia, 

Christian Gebara. 

Apesar das declarações, o mercado reagiu de forma extrema, com a 

forte desvalorização das ações da operadora. Numa análise mais fria, 

ao declarar um caso complexo, o CADE solicita informações 

complementares, como estudos quantitativos, dados do mercado, a 

apresentação de eficiências e os benefícios resultantes da operação que 

podem ser repassados aos consumidores. Portanto o pronunciamento 

do órgão não se configura como restrição à operação. Dessa forma, o 
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mês de agosto será marcado por um esforço de ambos os lados - as 

partes favoráveis e contrárias ao formato atual da operação - para 

reforçar seus argumentos.  

Na segunda metade do mês, a companhia anunciou seu planejamento 

estratégico para os próximos três anos, com a estratégia totalmente 

focada na nova fase da companhia: o avanço significativo em torno da 

rede de fibra ótica. A empresa espera um crescimento robusto para o 

negócio, em linha com o que vem apresentando nos últimos trimestres. 

O Ebitda esperado para 2025 é de R$ 5,4 bilhões, o que resultaria em 

um crescimento anual composto de 31% no período.  

Nos últimos três anos, a Oi investiu cerca de R$ 8,6 bilhões no negócio, 

que cresceu a uma taxa de 313% ao ano no período, chegando à marca 

de 2,5 milhões de casas conectadas. Apresentou ainda, um crescimento 

de receita de quase 200% nos últimos quatro trimestres saindo de R$ 

194 milhões no 1º trimestre de 2020 para R$ 560 milhões no 1º 

trimestre de 2021. 

A exigência por uma comunicação cada vez mais veloz e de qualidade 

é um dos principais propulsores da utilização dos cabos de fibra óptica. 

Além disso, dentre as principais características da tecnologia, 

destacamos as dimensões reduzidas em relação as tecnologias 

tradicionais, a capacidade de perpetuar uma quantidade grande de 

dados e informações, facilidade de instalação, maior durabilidade e um 

excelente custo-benefício. Com o desenvolvimento das 

telecomunicações no país e ainda baixa penetração dessas tecnologias 

em algumas regiões, enxergamos uma excelente perspectiva para o 

negócio nos próximos anos. 

Apesar dos riscos associados ao ambicioso plano e a reticência do 

mercado a respeito, a entrada dos sócios estratégicos no negócio deve 

acelerar o plano de expansão da rede de fibra e, ao extrapolarmos a 



Carta Mensal - Julho de 2021 

6 
 

atual tendência de crescimento do negócio, os números do plano, 

embora audaciosos, parecem ser bastante factíveis de execução. 

Gerdau 

As ações da metalúrgica Gerdau foram o destaque positivo no mês, com 

uma valorização de 3,04%. A performance da companhia se deveu 

principalmente à apreciação no preço do aço, diante do impacto da 

campanha da China para reduzir a produção do mesmo, o que afeta a 

perspectiva para a demanda. Siderúrgicas no país foram orientadas a 

controlar a produção em relação ao nível do ano passado. 

A China, maior produtora de aço do mundo, tem intensificado as 

medidas para despoluir o setor, que responde por cerca de 15% das 

emissões do país. Apesar dos repetidos pedidos de autoridades para 

limitar a produção de aço, o ritmo das usinas chinesas ainda aponta um 

volume recorde. 

Enquanto isso, a agência de planejamento econômico na China pediu 

aos governos locais que intensifiquem o monitoramento dos preços das 

commodities e administrem as expectativas. O país tem buscado frear 

os crescentes custos das matérias-primas para manter a inflação sob 

controle. O governo chinês solicitou a pelo menos cinco cidades que 

estabilizem seus mercados imobiliários por meio de uma 

regulamentação mais forte. Vale lembrar que o mercado imobiliário e 

a construção civil são os grandes propulsores do mercado de aço no 

gigante asiático. 

Diante do possível gargalo na oferta resultante da redução de 

produção da China, as ações da Gerdau tiveram combustível extra para 

escalada nas cotações observados no mês. Além disso, a companhia 

reportou um forte resultado, num momento em que a demanda por 

aço no Brasil deve registrar seu melhor ano desde 2013, que levou a 
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metalúrgica a superar o consenso esperado pelo mercado em relação 

aos seus números.  

A companhia apresentou lucro líquido de R$ 3,93 bilhões no segundo 

trimestre. O valor foi 1.149% superior ao que obteve em igual período 

de 2020 - R$ 315,3 milhões. No semestre, o lucro somou R$ 6,4 bilhões, 

alta de 1.092%. Conforme as demonstrações financeiras e operacionais, 

a produção do trimestre foi de 3,44 milhões de toneladas de aço bruto, 

aumento de 42% ante o mesmo período de 2020. No semestre, a alta foi 

de 17%, alcançando 6,59 milhões de toneladas. Ainda, diante dos altos 

preços realizados para o aço, a companhia reportou margens em 

patamares históricos, com margem EBITDA da ordem de 31%. 

O volume, embora alto, ainda se encontra abaixo do pico de vendas da 

empresa, que se deu no ano de 2008, quando registrou vendas físicas 

da ordem de 19 milhões de toneladas. O histórico nos sugere ainda mais 

espaço para o crescimento da demanda na Gerdau, que opera com 

cerca de 80% de sua capacidade de produção.  Com isso, prevê para o 

ano de 2021 investimentos da ordem de 1,2 bilhão em expansão de sua 

capacidade, como forma de atender uma demanda de aço pujante, não 

só no Brasil, como nas demais unidades de negócio em que atua: 

América do Sul, Estados Unidos e Aços Especiais. 

Itaú 

As ações do Itaú atuaram no contraponto ao desempenho negativo do 

fundo no mês e fecharam em alta de 2,79%. 

Havíamos explorado a tese de bancos em edições anteriores, mas 

novos desdobramentos nos provocaram a adicionar algumas reflexões 

em torno da nossa visão para o setor, principalmente para o Itaú. 

O Itaú Unibanco anunciou, no final de maio, que o Banco Central dos 

EUA, o Federal Reserve (FED), aprovou a cisão da participação do Itaú 
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nas ações da XP. Caso a fusão da XP Inc. com a XPart (parcela cindida 

do Itaú) seja concretizada, os acionistas do Itaú receberão ações da XP 

Inc na mesma proporção detida pela companhia.  

A participação de 41,05% do Itaú na XP deve ser transferida para a 

nova empresa chamada XPart. Dado que a XP Inc. manifestou 

interesse em incorporar a XPart e ambos, XP Inc. e Itausa, divulgaram 

que chegaram a um entendimento final sobre a incorporação, 

aguardamos que os acionistas de ambas as empresas aprovem tal 

acordo nas Assembleias Gerais a serem realizadas na segunda metade 

de 2021. Se a fusão da XP Inc. e XPart for concretizada, os acionistas de 

ADRs e os controladores receberão ações Classe A de emissão da XP, 

enquanto os demais investidores deverão receber BDRs de XP Inc. 

O spin off deve destravar valor aos acionistas do Itaú, sobretudo pelo 

fato das ações da XP estarem negociando perto das máximas desde o 

seu IPO, na esteira do forte resultado reportado. Logo depois de fazer 

sua estreia na Nasdaq, no fim de 2019, a companhia reportou um lucro 

líquido anual de R$ 1,074 bilhão. Passado um ano e meio, essa marca 

foi pela primeira vez atingida em um único trimestre. Pelos dados 

reportados, o grupo financeiro fechou o segundo trimestre de 2021 

com resultado líquido ajustado de R$ 1,034 bilhão, um incremento de 

83% em relação ao desempenho obtido no mesmo período do ano 

passado. De abril a junho, a captação alcançou R$ 75 bilhões, com o 

total de ativos sob custódia chegando a R$ 817 bilhões - 88% maior do 

que a cifra observada 12 meses atrás. No intervalo de um ano, R$ 83 

bilhões vieram da valorização dos ativos no mercado e R$ 298 bilhões 

de fluxo novo. 

Ao receber as ações da XP, com a cotação perto das máximas, a venda 

desses ativos deve proporcionar um generoso retorno aos acionistas do 

Itaú. Dado a participação de 41,05% do banco na XP e considerando os 
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valores de mercado mais recentes, o spin-off se converteria em um 

“dividendo extraordinário” da ordem de 15%.  

Além disso, espera-se, ainda esse ano, mais duas fontes capazes de 

originar generosos proventos aos acionistas: a reversão das provisões 

decorrentes da pandemia e o avanço da proposta de reforma tributária, 

sobretudo no que tange a tributação dos dividendos e extinção do 

benefício fiscal advindo da distribuição de juros sob capital próprio. 

A pandemia obrigou com que os bancos lançassem em seus balanços 

provisões bilionárias para fazer frente a maior probabilidade de 

inadimplência advindas do momento de crise econômica. Com isso, o 

Itaú provisionou um total de R$ 30 bilhões em 2020, valor 

aproximadamente 40% superior à média de 21 bilhões no valor dessa 

linha do balanço nos últimos 10 anos. Dessa forma, existe um excesso 

de provisão que não se materializou no balanço. Nossa expectativa é 

que pelo menos parte destes valores sejam revertidos, melhorando os 

retornos para os acionistas do banco. 

Por fim, com a reforma tributária sendo encaminhada, o ponto que 

trata da taxação de dividendos e fim do benefício dos juros sob capital 

próprio, podem levar o banco a adotar uma política de distribuição de 

dividendos mais agressiva como forma de reduzir o impacto das novas 

alíquotas. 
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Finacap Icatu Previdenciário 70 

O fundo entregou rentabilidade de –2,56% contra –0,37% do IMA-B. 

Em 12 meses o retorno do fundo é de 14,33% versus 2,53% do IMA-B. 

Desde o início, a estratégia entrega rentabilidade de 23,64% e o IMA-B 

10,98%. A estratégia de alocação do fundo é deter até 70% em uma 

carteira que espelha o portfólio do fundo Finacap Mauritsstad FIA e 

30% em renda fixa pós-fixada que acompanha a Selic. Atualmente a 

exposição por estratégia do fundo encontra-se em 61,12% em ações e 

38,81% em renda fixa. Para que nossos comentários não se tornem 

repetitivos, recomendamos a leitura de nosso relatório referente ao 

fundo Finacap Mauritsstad FIA – o qual é a carteira espelho da 

alocação de renda variável deste fundo de previdência. 

Atribuição de Performance 
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Cordialmente, 

 

 

 

Luiz Fernando Araújo, CFA 

luizfernando@finacap.com.br 

 

 

 

Alexandre Brito, CGA 

alexandre.brito@finacap.com.br 

 

 

Finacap Mauritsstad FIA 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo -3,81% 6,29 % 22,21% 1106,65% 

Ibovespa -3,94% 2,34% 18,35% 474,56% 

 

Finacap FIM Multiestratégia 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo -0,52% 1,21 % 5,38% 82,14% 

CDI 0,36% 1,63% 2,43% 62,56% 

 

Finacap Icatu 70 Prev FIM 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo -2,56% 4,67% 14,33% 23,64% 

IMA-B -0,37% -1,09% 2,53% 10,98% 

 

 

 

Disclaimer: fundos de investimentos não 
contam com garantia do Fundo 
Garantidor de Crédito. Rentabilidade 
passada não representa garantia de 
resultados futuros. A rentabilidade 
divulgada não é líquida de impostos. O 
fundo é destinado a investidores em geral. 
Patrimônio Líquido: Finacap Mauritsstad 
FIA R$ 138.071.986; Finacap FIM 
Multiestratégia R$ 61.067.854; Finacap 
Icatu 70 R$  31.687.823. O fundo pode 
sofrer significativa variação de valor da 
cota, representando perdas ou ganhos a 
seus cotistas. Gestor de Recursos: Finacap 
Investimentos Ltda. CNPJ: 
01.294.929/0001-33. Supervisão e 
fiscalização: Comissão de Valores - CVM. 
Data base: 31/07/2021. Para mais 
informações fale com a Finacap: (81) 
3241.2939. Horário de funcionamento: 8h 
às 12h e 13h às 18h. Confira mais detalhes 
dos fundos e o material técnico em nosso 
site: www.finacap.com.br 


