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Finacap Mauritsstad FIA 

O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de 4,11% em 

abril/2021 contra 1,94% do Ibovespa, representando um desempenho 

superior ao índice de mercado de 2,18%. Nos últimos 12 meses, o fundo 

entregou um resultado de 55,64% e o Ibovespa 47,68% (prêmio de 7,96% 

sobre a bolsa). Desde o início, o fundo teve desempenho de 1.091,47% 

enquanto o Ibovespa foi de 460,85%. 

Análise de Holding 

Uma das principais características que definem a abordagem de Value 

Investing é a percepção do investimento em ações como uma 

participação societária em um negócio. A avaliação do mérito de cada 

investimento é, portanto, consequência do resultado econômico de 

cada empresa.  Neste relatório, iniciaremos um exercício de avaliação 

da carteira de ações como se fosse uma empresa de participações 

societárias (conhecida como Holding). Ou seja, identificaremos qual a 

participação proporcional do fundo na Receita, no Lucro, no 

Patrimônio Líquido, entre outros indicadores patrimoniais, que na 

nossa opinião, em última instância, determinarão o desempenho 

futuro dos investimentos. 

Este exercício, evidentemente, enfrenta vários desafios que 

precisamos levar em consideração. Inicialmente, é importante frisar 

que estamos avaliando os números referentes a uma data específica, 

neste caso em 31/12/2020. Sendo constituído como condomínio aberto, 

o patrimônio do fundo está sujeito a variações patrimoniais frequentes 

pela entrada e saída de recursos. Assim, os números apresentados 

nesse exercício não podem ser extrapolados para períodos distintos. 

Por este motivo recomendamos ater-se aos números relativos e não 

aos números absolutos.  

FIA 
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Ainda, quando avaliamos a variação do resultado das empresas em 

relação ao ano anterior, estamos supondo que tínhamos a mesma 

exposição no ativo, o que não é fato. A observação desta informação, 

entretanto, é importante pois nos permite analisar a evolução da 

empresa investida e seu impacto na carteira, razão pela qual 

entendemos ser conveniente a observação deste resultado. 

Mesmo assumindo as limitações acima, acreditamos haver muita 

informação relevante nessa forma de olhar o desempenho de nossa 

carteira. Pelo nosso estilo de investir, é possível assumir um grau de 

estabilidade nos investimentos muito semelhante às estruturas de 

holding companies que estamos emulando. Nossa grande referência, 

neste ponto, é a Berkshire Hathaway, veículo de investimento que 

Warren Buffett e Charlie Munger utilizaram para construir o modelo 

mais eficiente de alocação de recursos que conhecemos. 

Inicialmente, procuramos fazer uma radiografia da carteira separando 

os investimentos em empresas Financeiras e Não-Financeiras. Essa 

divisão se justifica pois os indicadores de desempenho operacional são 

completamente diferentes. No grupo de empresas Não-Financeiras, 

por sua vez, agrupamos as participações em três segmentos: Consumo, 

Utilidades Públicas (Utilities), Commodities. O objetivo é identificar a 

exposição a setores da economia que apresentam fundamentos 

econômicos similares. Na tabela abaixo, ilustramos o valor de mercado 

dessas participações que compõem a carteira do fundo: 
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Grupo Econômico Carteira Setorial 
Patrimônio Líquido (R$) 

Valor de Mercado Valor Contábil 

Não-Financeiro 

Consumo                 19.038.089,00                   16.001.885,00  

Utilidades Públicas                32.943.070,00                   18.858.671,00  

Commodities                 45.684.169,00                     27.581.121,00  

Financeiro Serviços Financeiros                  14.216.457,00                   8.073.483,00  

Caixa                    7.104.036,00                    7.104.036,00  

TOTAL                 118.985.820,00                   77.619.196,00  

 

Posição em 31/12/2020 

Realizaremos a nossa análise em duas partes. Primeiramente, 

discutiremos o resultado operacional das companhias, sob três 

métricas: receita, geração de caixa (medida pelo EBITDA) e lucro 

líquido. Na segunda seção, analisaremos dois indicadores que 

mensuram a rentabilidade do investimento: ROI (retorno sobre o 

capital investido) e ROE (retorno aos acionistas). 

Consumo 

Uma característica marcante de 2020 foi a forma como diferentes 

setores da economia foram afetados pelos efeitos da pandemia do 

Covid. As medidas de restrição à mobilidade social ao longo do ano 

praticamente paralisaram atividades econômicas de setores como 

transporte aéreo (Azul -50%), turismo e eventos e shopping centers (BR 

Malls -27% e Saraiva -63%). Por outro lado, o aumento do consumo de 

itens de informática (Positivo +14,5%) e a utilização mais intensa do 

comércio eletrônico (LOG +10,5%) na média se anularam, tornando as 

receitas proporcionais das nossas participações praticamente estáveis 

com queda de -2%, com R$ 17,9 milhões em 2020.  
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O desempenho operacional dessas operações, medido pelo EBITDA, 

apresentaram um relevante aumento de 23,95% nos últimos 12 meses, 

de R$ 2,1 milhões para R$ 2,6 milhões.  O resultado da Positivo foi o 

grande destaque com 140% de aumento em relação a 2019. O lucro 

líquido proporcional da carteira foi de R$ 1,4 milhões (42,08% de 

crescimento) com uma margem de 7,6%. 

Utilidades Públicas 

O setor de utilidades públicas, representado por empresas que operam 

contratos de concessões públicas de longo prazo, apresentou receita, 

conforme esperado, levemente negativa com uma variação de -6,03% 

e de R$ 15,1 milhões para 2020. Os destaques negativos foram a Azul e 

a Oi que tiveram perdas de receita de -50% e -11,5%, respectivamente.  

Do lado da geração de caixa, o crescimento de 22%, contou com a 

contribuição dos resultados da AES Brasil e da ISA CTEEP que tiveram 

crescimento de 100% e 88%, respectivamente. Nossa participação no 

EBITDA das empresas de Utilities totalizaram R$ 5,3 milhões, um 

expressivo crescimento de 47,62% em relação a 2019. Na última linha 

do balanço, tivemos prejuízo líquido de R$ 3,9 milhões decorrente, 

principalmente, dos efeitos da dívida em dólar da Oi S/A.  

Commodities 

O setor de commodities apresentou a melhor performance da nossa 

carteira. A recuperação rápida das cotações internacionais provocou 

um aumento de 6,18% na receita líquida que totalizou R$ 61,1 milhões 

- representando 65% das receitas totais das empresas não financeiras.  

A geração de caixa, sustentada por maiores margens, saltou para R$ 

12,8 milhões, aumento de 20,97% e margem operacional de 21%. Já o 

lucro líquido caiu -71% para R$ 436 mil, também impactado pelo efeito 
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cambial no balanço da Suzano e pelas provisões extraordinárias da 

Braskem. 

Serviços Financeiros 

Enquanto nas empresas não-financeiras o lucro líquido acaba sendo 

distorcido por lançamentos contábeis sem efeito financeiro, nas 

empresas financeiras este indicador é muito importante, 

representando a melhor representação de desempenho operacional do 

negócio. 

Em 2020 observamos uma queda de -31%, totalizando R$ 830,4 mil 

para nossas participações. A queda é explicada pelas fortes provisões 

para devedores duvidosos, lançadas pelas principais instituições como 

resposta às incertezas econômicas decorrentes da crise sanitária. Hoje 

essas provisões parecem ter sido muito conservadoras e é provável 

uma reversão parcial destas despesas ao longo de 2021. 

ROI/ROE 

Finalmente gostaríamos de apresentar indicadores que demonstram a 

eficiência das empresas investidas na gestão do capital que foi 

empregado. Para tanto, utilizamos o Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (ROE – Return on Equity) e Retorno sobre Investimento (ROI – 

Return on Investment). 

O ROE é mais adequado para avaliar a performance das instituições 

financeiras pois, como ressaltamos, o lucro líquido é uma boa medida 

do valor econômico gerado pelo negócio em determinado período. O 

ROI, por sua vez, é mais adequado para empresas não-financeiras pois 

exclui efeitos contábeis, muitas vezes não recorrentes, do resultado 

econômico, oferecendo uma melhor fotografia da capacidade da 

equipe de gestão para rentabilizar o capital investido por acionistas e 

credores. 
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Na tabela abaixo, destacamos os indicadores mencionados referentes 

a cada um dos setores. 

 

 

 

O retorno sobre o capital investido (ROI) de todos os setores apresenta 

um expressivo aumento, refletindo a surpreendente melhora 

operacional dos negócios, em um ano que a atividade econômica foi 

praticamente paralisada em todo o mundo, durante vários meses, com 

diversas medidas de lockdown para reduzir a contaminação das 

populações pelo Covid-19.  

As empresas do setor de commodities se beneficiaram pela rápida 

recuperação da China, que foi o único país economicamente relevante 

a apresentar crescimento em 2020. Estes resultados das empresas de 

commodities foram determinantes para um ROI consolidado para as 

empresas não-financeiras de 17%. 

A rentabilidade sobre o patrimônio, ROE, para as empresas não-

financeiras é prejudicada pelo efeito de variação cambial no balanço 

de empresas como Oi, Suzano e Braskem. Esta última ainda sofreu com 

provisões lançadas para cobrir despesas com o afundamento de bairro 

em Maceió. 

No setor financeiro, mesmo com resultado ainda expressivo, a 

diminuição de um ano para outro foi ocasionado pelo aumento da 

provisão para devedores duvidosos, como comentamos 

anteriormente, mas ainda assim se manteve acima de 10% ao ano que 

é um retorno respeitável em um ambiente de juros na faixa de 2,5% ao 

ano. 

  ROI ROE 
  2019 2020 2019 2020 
Consumo 8,88% 10,32% 7,12% 8,51% 
Utilidade Pública 5,44% 10,94% -14,82% -19,33% 
Commodities 9,43% 24,36% 5,64% 1,58% 
Não-Financeiro 7,80% 17%     
Financeiro - - 16,75% 11,13% 
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Atribuição de Performance 

 

 

12,68%

10,60%

9,70%

9,03%

9,03%

8,04%

7,50%

5,46%

3,94%

3,53%

3,36%

3,22%

2,12%

2,05%

2,26%

-6,25%

6,53%

-5,38%

32,64%

22,76%

17,90%

-13,75%

-1,09%

58,32%

26,99%

10,98%

-2,54%

0,79%

-0,81%

-1,04%

Energia elétrica

Petróleo e Gás

Bancos

Siderurgia e metalurgia

Mineração

Papel e Celulose

Telecomunicações

Exploração de imóveis

Tecnologia

Químicos

Transporte

Construção civil

Material de transporte

Seguradoras

Outros

Alocação Setorial Contribuição 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 4,11% 4,95% 55,64% 1091,47% 

Ibovespa 1,94% -0,10% 47,68% 460,85% 

 

Finacap FIM Multiestratégia 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo 0,83% -0,01% 9,81% 79,94% 

CDI 0,21% 0,69% 2,14% 61,05% 

 

Finacap Icatu 70 Prev FIM 

Rentabilidade Mês 2021 12 Meses Desde o 
Início 

Fundo 2,84% 3,45% 33,65% 22,19% 

IMA-B 0,65% -2,17% 9,66% 9,77% 

 

 

 

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$ 127.961.745; Finacap FIM 
Multiestratégia R$ 56.933.076; Finacap 
Icatu 70 R$ 25.842.644. 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. 


