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Finacap Mauritsstad FIA 

O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de 4,54% em 

maio/2021 contra 6,16% do Ibovespa, representando um desempenho 

inferior ao índice de mercado de -1,62%. Nos últimos 12 meses, o fundo 

entregou um resultado de 53,42% e o Ibovespa 44,41% (prêmio de 

9,01% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo teve desempenho de 

1.145,50% enquanto o Ibovespa foi de 495,39%. 

Banco Itaú 

No mês de maio, tivemos mais um desdobramento do investimento do 

Itaú na XP. O banco, por meio de sua holding Itausa, informou ao 

mercado que o Federal Reserve (“FED”) manifestou-se favorável à 

segregação do referido investimento, conforme deliberado em 

assembleia de acionistas do Itaú Unibanco em 31 de janeiro de 2021. 

Aguarda-se, agora, que tal operação de segregação seja homologada 

pelo Banco Central do Brasil. Foi informado, ainda, que caso a 

incorporação da XPart pela XP seja aprovada na assembleia geral 

pelos acionistas da XP e da XPart, a Itausa e os controladores do Banco 

Itaú receberão ações do controle da XP Inc. enquanto os demais 

acionistas do Banco Itaú receberão BDRs patrocinado nível 1. 

O fato nos motivou a trazer uma breve linha do tempo do 

investimento do Itaú na XP, uma história que traz diversas lições 

tanto do ponto de vista do mercado financeiro, quanto do ponto de 

vista empresarial. 

A história de um escritório de AAI, como era em 2001 a XP, se 

confunde com a biografia de seu fundador Guilherme Benchimol, que 

na época após uma demissão e uma série de frustrações dentro do 

mercado financeiro em que atuava no Rio de Janeiro, mudou-se para 

Porto Alegre e começou a companhia em uma pequena sala alugada. 

FIA 
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Avançando alguns capítulos, em 2017, a corretora de Guilherme 

Benchimol já começava a incomodar as grandes instituições, cerca de 

27% da origem do dinheiro captado diariamente pela XP tinha como 

origem clientes do Itaú. Os banqueiros do Itaú ainda tinham dúvidas 

sobre o modelo de negócio da emergente corretora. Estava fora do 

DNA do banco uma operação como a da XP e seus milhares de agentes 

autônomos. O modelo de contratação dos assessores era motivo de 

ressalva por parte do banco. 

Até que o Itaú concluiu que a compra de uma participação minoritária 

seria uma forma de embarcar naquele negócio de alto crescimento, 

mas sem aumentar os riscos para a instituição financeira. Proporiam 

um estilo de acordo que, no jargão em inglês, aponta um path to control 

(“caminho para o controle”, em tradução livre). Paulatinamente, 

através de opções de compra acionária, o Itaú aumentaria sua 

participação na XP. Com um assento na XP, seria mais fácil entender 

o modelo e seus riscos e adaptar o que fosse preciso. 

Em maio de 2017, o banco comprou 49% das ações da XP 

Investimentos por R$ 6 bilhões. O plano original era aumentar essa 

participação para 62,4% em 2021 e elevá-la para 74,9% em 2022. A 

operação foi fortemente contestada pelo Cade e pelo Bacen, que 

finalmente autorizou a operação de compra das ações, mas não a 

transferência do controle. No fim de 2019, a XP Investimentos abriu 

seu capital na NASDAQ e tornou-se a XP Inc. Sem perspectiva de 

assumir o controle da XP, que continuava no processo de competição 

acirrada com o banco, o Itaú percebeu uma oportunidade de saída da 

chave de braço que se encontrava. A fatia da XP que lhe custara R$ 6 

bilhões estava avaliada em cerca de R$ 60 bilhões. A segregação do 

investimento na XP no balanço do Itaú, com a distribuição dessas 

ações para seus acionistas, resolve dois gargalos: transfere para os 
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acionistas o ganho com o investimento realizado e libera a gestão do 

banco para enfrentar a competição acirrada da XP. 

Petrobras 

As ações da Petrobras encerraram o mês de maio com alta de 13,76%, 

motivada pelo bom resultado reportado pela companhia, além do 

alinhamento do novo CEO, general Silva e Luna com práticas pró 

mercado na gestão da companhia. 

O balanço da petroleira teve como um dos principais catalisadores a 

forte alta nos preços do petróleo, que teve em média uma alta de 30% 

por barril frente ao 4º trimestre nos preços praticados pela 

companhia. 

A geração de caixa para o acionista (FCFE) ficou em R$ 17,15 bilhões, 

5% do valor de mercado da companhia, num período de apenas 3 

meses. A redução da alavancagem financeira também foi expressiva, 

e a relação dívida líquida/Ebitda chegou a 2,03x. Com isso, a Petrobras 

se aproxima da meta de 60 bilhões de dólares de endividamento que, 

uma vez atingida, deve fazer com que a companhia volte a pagar 

generosos dividendos, suportado pela forte geração de caixa. 

A nova política de dividendos prevê o pagamento de proventos 

através do resultado de 60% do fluxo de caixa operacional descontado 

os investimentos, quando seu endividamento bruto estiver inferior 

aos US$ 60 bilhões citados, mesmo na hipótese de não verificação de 

lucro contábil. Dado o nível atual de geração de caixa e o ciclo de 

investimentos em projetos na indústria de petróleo é aguardado que a 

companhia consiga retornar valores de rentabilidade em dividendos 

acima de dois dígitos ao ano para os acionistas. 

Na conferência de resultados, todos os olhos estavam voltados para o 

novo CEO da companhia, o general Joaquim Silva e Luna. Destacamos 



Carta Mensal – maio de 2021 

5 
 

os seguintes pontos: (i) a companhia vai continuar com os esforços em 

relação a venda de ativos, incluindo a participação no capital da BR 

Distribuidora, desde que observado um valuation atrativo; (ii) a 

manutenção da nova política de dividendos ao atingir os US$ 60 

bilhões em endividamento; e (iii) o foco em não investir mais em 

projetos fora de sua atividade principal: a exploração e produção de 

petróleo em águas profundas. 

Positivo 

A continuidade do isolamento social por conta da segunda onda da 

pandemia no Brasil fez com que a Positivo continuasse a 

experimentar forte alta nos preços de suas ações, com expressiva 

valorização de 30,5% no mês.  

A companhia registrou lucro líquido de R$ 54,8 milhões no primeiro 

trimestre de 2021, montante 16 vezes maior frente aos R$ 3,4 milhões 

apurados no mesmo intervalo de 2020. A receita líquida, na mesma 

base de comparação, cresceu 78,7%, para R$ 676,4 milhões. 

O forte resultado reportado no 4º trimestre de 2020 se repetiu no 1º 

trimestre de 2021, o que elevou a confiança dos investidores no que 

pode marcar a entrada da Positivo em um novo patamar de resultados 

gerados para os seus acionistas. 

Em relatório, o fundador e presidente da companhia, Hélio Rotenberg, 

informou que a empresa ainda vive a forte demanda do mercado, 

especialmente as advindas do trabalho remoto e híbrido, além do 

“homeschooling”. 

No Brasil, o mercado alcançou um volume total de 1,77 milhão de 

computadores vendidos no primeiro trimestre, quantia 19,8% maior 

do que o volume registrado no mesmo intervalo de 2020. 
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Um desdobramento que também chamou atenção do mercado foi o 

fato da Positivo licenciar a marca Compaq, da HP, o que faz com que a 

companhia atenda um maior público, oferecendo computadores de 

diversas faixas de preço. Com o licenciamento e incorporação da 

marca no Brasil, a Positivo pretende ganhar participação de mercado 

de computadores com preços entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil. 

Eletrobras 

Após anos de discussão no Congresso, a privatização da Eletrobras 

avançou, com a votação da medida provisória (MP) que permitirá ao 

governo capitalizar a empresa na bolsa de valores e, com isso, abrir 

mão do controle societário ao reduzir sua fatia nas ações com direito a 

voto de 61% para 45%. A União manterá uma “golden share”, ação que 

dará direito a vetar decisões mais sensíveis. 

Com uma maioria consolidada pró-privatização, a grande discussão 

em plenário foi a exigência feita pelo relator de que o governo 

contratasse 6 mil megawatts (MW) de usinas térmicas movidas a gás 

natural no interior do país, onde não há infraestrutura para isso hoje, 

2 mil MW de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e renovasse por 

20 anos o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa). 

Autoridades do governo avaliaram como positivas acertadas com o 

relator desde a minuta do parecer que circulou antes do texto final e 

comemoraram ter desarmado três bombas pautas polêmicas que o 

relator propunha: a transferência de recebíveis de R$ 47 bilhões da 

Eletrobras para uma nova estatal que será criada pelo governo, a 

possibilidade de intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) em contratos do mercado livre e o uso de recursos futuros da 

usina binacional Itaipu para bancar a construção dos gasodutos. Era 

um “combo” que, para o Executivo, impediria a privatização. 
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Para os governistas, a mudança permitirá ampliar investimentos no 

setor, reduzir a conta de luz e realizar obras de linhas de transmissão 

na Amazônia e de revitalização de rios (R$ 8,5 bilhões estão reservados 

para este fim). Após dez anos, as obras serão mantidas com recursos 

de Itaipu, que subsidiará também um programa de transferência de 

renda. 

A companhia ainda reportou o resultado do 1º trimestre de 2021, onde 

fechou o período com um lucro líquido de R$ 1,609 bilhão, uma alta de 

31% frente aos R$ 1,228 bilhão de igual período do ano passado, 

impactado positivamente pelos resultados da transmissão, em 

decorrência da Revisão Tarifária Periódica com efeitos a partir de 

julho de 2020. 
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Finacap Icatu Previdenciário 70 

O fundo entregou rentabilidade de 3,15% contra 1,06% do IMA-B. Em 

12 meses o retorno do fundo é de 32,20% versus 9,17% do IMA-B. 

Desde o início, a estratégia entrega rentabilidade de 26,03% e o IMA-

B 10,93%. 

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 62,57% em ações e 37,65% 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 4,54% 9,71% 53,42% 1.145,50% 

Ibovespa 6,16% 6,05% 44,41% 495,39% 

 

Finacap FIM Multiestratégia 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo 1,27% 1,26% 9,99% 82,22% 

CDI 0,27% 0,97% 2,18% 61,48% 

 

Finacap Icatu 70 Prev FIM 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo 3,15% 6,70% 32,20% 26,03% 

IMA-B 1,06% -1,14% 9,17% 10,93% 

 

 

 

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$ 140.816.834; Finacap FIM 
Multiestratégia R$ 59.033.774; Finacap 
Icatu 70 R$ 29.293.322. 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: 30/04/2021. Para mais 
informações fale com a Finacap: (81) 
3241.2939. Horário de funcionamento: 8h 
às 12h e 13h às 18h. 


