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FIA Finacap Mauritsstad FIA

O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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—
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também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-
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Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.
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“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—
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O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 
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respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-
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Investidor Inteligente 

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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O fundo Finacap Mauritsstad FIA apresentou resultado de -3,21% 

em agosto/2020 contra -3,44% do Ibovespa, representando um 

desempenho superior ao índice de mercado de 0,23%. Nos últimos 

12 meses, o fundo entregou um resultado de 11,04% e o Ibovespa 

-1,75% (prêmio de 12,79% sobre a bolsa). Desde o início, o fundo 

teve desempenho de 855,62% enquanto que o Ibovespa foi de 

368,74%. 

Em nossos Comentários referente ao mês de agosto/2020, inicia-

remos com uma discussão sobre a nova safra de IPOs no mercado 

brasileiro, apresentaremos os principais destaques macroeconô-

micos, bem como nossa análise sobre alguns dos setores que 

foram destaques no mês: siderurgia & metalurgia e bancos. 

A NOVA SAFRA DE IPO’S

—

“Um investidor precisa fazer pouquíssimas coisas de modo certo, 

contanto que ele evite grandes erros.”

—

“Uma exigência elementar para o investidor inteligente é ter capaci-

dade de resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas 

ações de ofertas públicas iniciais durante os mercados de alta. 

Mesmo que uma ou duas delas possam passar por testes severos de 

qualidade e valor, provavelmente será uma decisão ruim envolver-

-se nesse tipo de negócio.” 

—

Observamos no decorrer dos últimos meses uma corrida das 

empresas e investidores para as operações mais recentes de aber-

tura de capital na bolsa. As ofertas públicas iniciais de ações (mais 

conhecidas pela sigla em inglês, IPO) são operações estruturadas 

por bancos de investimentos que levam empresas a se tornarem 

companhias de sociedade anônima de capital aberto com suas 

ações sendo negociadas em bolsa através de um código de letras e 

números.

Na oferta inicial normalmente o que ocorre é uma emissão de 

novas ações (oferta primária), situação em que a empresa recebe 

os recursos auferidos com a venda das ações na oferta. No IPO 

também é possível que a oferta de ações seja dos acionistas atuais, 

caso em que os recursos auferidos são direcionados aos acionistas 

vendedores. É comum que oferta contemple tanto uma emissão 

primária, que serve para capitalizar a empresa, como uma secun-

dária, em que também são oferecidas ações de acionistas que 

alienam a totalidade ou parte de suas ações. 

Na safra atual de ofertas já computamos um número de proces-

sos, em andamento e concluídos recentemente, acima de 40. A 

maior parte dessas operações são voltadas para os setores de 

varejo e construção civil. Para o varejo, o volume é ainda mais 

significativo quando olhamos para o comportamento histórico de 

IPO's neste setor.

Nos últimos 15 anos, o setor varejista concluiu 17 transações de 

abertura de capital na bolsa movimentando R$ 18,8 bilhões, entre 

os anos 2005 a 2009. Porém, somente entre abril e agosto de 2020, 

16 ofertas foram estruturadas e devem movimentar em torno de 

R$ 27,3 bilhões. São 15 anos de volume ofertados em menos de 5 

meses. Mesmo considerando prazos mais longos, desde a inaugu-

ração da primeira varejista na bolsa em 1940 (Lojas Americanas), 

foram 33 IPOs – praticamente a metade de 80 anos de história em 

poucos meses.

No livro “Os Ensaios de Warren Buffett” o escritor Lawrence 

Cunningham traz a opinião do grande investidor a respeito das 

ofertas de IPOs no mercado. Para Buffett o investidor inteligente 

provavelmente se sairá melhor no mercado secundário do que 

nos IPOs. Na bolsa, frequentemente as ações são negociadas a 

preços de “liquidação”, enquanto que nas operações de abertura 

de capital, quase impossível que IPO sejam realizados a preços 

atrativos. Para gerar interesse aos diferentes players dessa indús-

tria, a operação precisa apresentar estórias convincentes de cres-

cimento.

Como no final dos anos 2000, o movimento de abertura de capital 

no Brasil é consequência de um significativo aumento na deman-

da pelos investidores por novas alternativas de alocação. Enten-

demos que esse movimento atual parece mais sustentável pois 

está sendo suportado não apenas pela recuperação da atividade 

econômica, mas principalmente pela redução do custo de oportu-

nidade do capital no país. Assim, apesar de termos dificuldade em 

aderir a maior parte das propostas que contém nível alto de 

expectativas implícitas na precificação, vemos com satisfação a 

recuperação do mercado de capitais como alternativa de financia-

mento para as empresas nacionais.

—

“Algumas dessas ações podem acabar sendo excelentes compras, 

poucos anos mais tarde, quando ninguém as quiser e elas puderem 

ser compradas por uma fração pequena de seu valor real.” 

—

CENÁRIO MACRO

O crescimento da dívida pública global, decorrentes dos vários 

programas de proteção social implementados em resposta a crise 

econômica imposta pelo Covid-19, certamente foi o tema mais 

debatido no circuito dos economistas mais publicados pela mídia 

especializada.

Para mensurar o crescimento do endividamento público, traze-

mos abaixo um gráfico comparativo da dívida de cada país em 

relação a seu PIB nos anos de 2008, 2009, 2019 e estimativa para 

2020. Fica evidente que o aumento dessa relação de endivida-

mento já vinha crescendo após a Grande Crise Financeira de 

2008 e 2009, como podemos observar no recorte do ano de 2019, 

para as principais economias na América Latina.

A velocidade da evolução da dívida pública, como estimativa para 

2020, se deu em maior proporção do que o observado entre os 

pares 2008/2009. Vários analistas observam que o padrão de 

escalada do balanço dos países é similar ao que se observa em 

cenários de pós-guerra – o que de fato houve, mas em termos sani-

tários.

Outro destaque que podemos trazer do gráfico diz respeito ao 

volume de estímulo brasileiro. Na realidade, em comparação com 

seus pares latinos, o Brasil apresentou métricas econômicas bem 

mais arrojadas para combate à pandemia do que os demais. Dados 

mais recentes apresentam em valor em torno de 7,3% do PIB do 

país, o que foi bem acima da média dos mercados emergentes 

(4,1%) e também dos países que compõem a OCDE (6,3%). Pratica-

mente 50% de todo o esforço fiscal foi direcionado para o auxílio 

financeiro emergencial, totalizando em torno de R$ 254 bilhões.

Em relação ao EUA, a principal notícia veio do FED americano, 

que divulgou nova política de controle inflacionário, pela qual 

utilizará a meta de inflação em média de períodos anuais. Tal 

mudança permite o FED tolerar períodos de inflação acima da 

meta, desde que na média de maior prazo o objetivo seja atingido. 

Este pronunciamento reforça a visão dos especialistas de que a 

taxa de juros básica dos EUA permanecerá baixa por mais tempo, 

postergando a primeira elevação projetada para período entre 

2022 a 2024. A política também reforça a tendência de desvalori-

zação da moeda americana em comparação com as demais 

moedas.

SIDERURGIA & METALURGIA 

Em relação ao setor, a principal exposição do fundo fica a cargo da 

companhia Metalúrgica Gerdau (GOAU4, valorização de 9,33% 

no mês). Acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

aproveitar uma recuperação da atividade econômica, especial-

mente do investimento em infraestrutura e na construção civil. 

Em relação à cadeia de valor do setor de construção, pudemos 

notar a superação de estimativas para o desempenho do segmen-

to no cenário pós pandemia. Observamos um volume expressivo 

da população em busca de financiamento imobiliário, sendo este, 

a linha que mais cresceu no balanço dos bancos no segundo 

trimestre. No consolidado, foram liberados em junho R$ 9,27 

bilhões, o que o tornou o mês mais aquecido desde janeiro/2015.

O principal estímulo ao setor é a queda vertiginosa da taxa de 

juros. Atualmente o setor trabalha com contratos em torno de 7% 

a.a. + TR (atualmente zerada) ou 4,95% a.a. + IPCA. Para efeito 

comparativo, em meados de 2017, a taxa média estava acima de 

10% a.a. + TR. Essa redução implica na inclusão de mais de 4,5 

milhões de famílias elegíveis para tomada de financiamento 

imobiliário.

BANCOS

Em relação ao setor bancário, nossa principal exposição se 

concentra no Banco Itaú, através da holding Itausa (ITSA4 

-11,44% no mês).

Observamos no mês de julho crescimento anual na ordem de 11% 

para a carteira total de crédito dos bancos e uma margem de 

spread diminuindo em torno de 30 bps em relação ao mês de 

junho. Porém, uma das principais métricas que chama atenção diz 

respeito à inadimplência que segue a taxas abaixo dos níveis 

pré-pandemia.

Um dos movimentos que observamos nos balanços dos bancos 

nesse período de pandemia foi o aumento significativo das provi-

sões para devedores duvidosos (prática contábil em que as insti-

tuições financeiras segregam parte de seus lucros em seu balanço 

para amortecer possível aumento de inadimplência). Tal movi-

mento nos pareceu, especialmente no caso do Itaú, bastante 

elevado em relação aos pares. A posição de liquidez do banco é 

muito grande e na medida que o cenário econômico não se dete-

riore conforme as previsões mais pessimistas é provável que o 

fluxo de dividendos nos próximos anos seja bastante interessan-

te.

Outro ponto que já chama nossa atenção à alguns meses, diz 

respeito a polêmica gerada por divergências comerciais entre o 

Banco Itaú e a XP, explicitadas por ataques realizados por meio de 

peças publicitárias e declarações públicas de ambas as partes. 

Desde 2016 o Itaú é o maior acionista individual da XP com 46% 

do capital social (apesar de não deter o controle do negócio, que se 

manteve com o grupo fundador). 

Pela agressividade observada, acreditamos que deve estar haven-

do discussão interna no Banco sobre a conveniência do investi-

mento realizado na corretora para estratégia de médio e longo 

prazo da instituição. Apesar de negarem qualquer dificuldade na 

relação com a corretora, é bom lembrar que mudanças na estraté-

gia não são inéditas no banco. Já vimos o Itaú passar por dilema 

semelhante em 2012 quando decidiu reverter uma decisão estra-

tégica optando pela oferta de fechamento de capital da Redecard. 

Assim, resolvemos revisitar esse caso de forma a facilitar a cons-

trução de cenários possíveis que a gestão do Banco poderá adotar 

para esta participação acionária e, especialmente, como estas 

decisões podem impactar nosso investimento nas ações do Itaú e 

Itaúsa. 

Em meados de 2007, o Itaú, seguindo o exemplo da Banco do 

Brasil e Bradesco de abrir o capital da Visanet (atual Cielo), promo-

veu o IPO da Redecard. Esta empresa era uma credenciadora de 

cartões do Banco que detinha a exclusividade da rede de paga-

mentos Mastercard no Brasil, assim como a Visanet detinha a 

exclusividade da bandeira Visa. 

Apesar de altamente lucrativa, esta operação se deparava com 

desafios tecnológicos e concorrenciais importantes. Com a prová-

vel perda da exclusividade da Mastercard, se esperava uma forte 

competição com a entrada de players globais no país, o que certa-

mente reduziria a rentabilidade extraordinária do negócio. 

No primeiro momento a listagem pareceu ser a melhor decisão. 

No auge da crise o valor de mercado da Redecard chegou a cerca 

de 30% do valor de mercado do Itaú, e em 2012 já apresentava 

valorização superior a 40% em relação ao preço do IPO. 

Diferentemente do que se esperava, entretanto, a concorrência 

mais importante não foi dos estrangeiros, mas da Getnet, subsidi-

ária integral do Santander, que integrou o serviço de credencia-

mento a proposta comercial do banco para mercado de PJ. Este 

movimento evidenciou vários problemas gerados pela separação 

desta unidade de negócios em uma empresa independente. 

Como justificou Roberto Setúbal, na época CEO do Itaú, “o fecha-

mento de capital reduz eventuais conflitos de interesse com os 

acionistas minoritários da Redecard. (...) O processo de autoriza-

ção de credenciamento da bandeira Hipercard, por exemplo, 

demorou mais de 6 meses por conta da necessidade de aprovar a 

operação junto ao Conselho de Administração da Redecard.”  

Hoje, se olharmos o desempenho da ação da Cielo, que diferente-

mente da Redecard, se manteve listada na bolsa, devemos reco-

nhecer o mérito da administração na sua capacidade de antecipar 

o cenário que se consolidou. As mudanças tecnológicas e regula-

tórias colocaram em xeque o modelo de negócio da credenciado-

ra. A Cielo, que chegou a valer mais de R$ 80 bilhões, está sendo 

negociada a pouco mais de R$ 10 bilhões. O Itaú, no período de 

2007 a 2020, duplicou de valor, chegando a R$ 260 bilhões.

A estratégia para XP, no momento da aquisição da participação de 

49% da corretora, por mais que reconhecessem o valor da gestão, 

era de assumir a empresa em determinado momento no futuro. 

Esta alternativa, como sabemos agora, foi bloqueada pelo Cade e 

pelo Banco Central, tornando essa decisão difícil de ser revertida. 

Como no caso da Redecard a listagem da XP na bolsa de NY, foi 

extremamente bem sucedida. A participação que foi adquirida 

por R$ 6 bilhões, hoje vale quase 10 vezes mais e corresponde a 

cerca de 23% do valor de mercado do Banco. 

Como no caso da Redecard, sabemos que a XP enfrentará nos 

próximos anos grandes desafios tecnológicos, regulatórios e 

concorrenciais. A administração do Banco certamente deve estar 

avaliando os vários cenários possíveis para o investimento reali-

zado. A opção de internalizar a operação, como vimos, está prati-

camente descartada. Portanto o mercado já especula qual o cami-

nho mais racional para lidar com a situação.  

Um conhecido blog de notícias do mercado, especulou um cenário 

onde o Banco faria um split (desdobro) das ações que tem da XP. 

Nessa operação, os acionistas do Banco receberiam ações da XP o 

que evitaria uma venda a mercado, muito complexa dado o tama-

nho da operação. Além disso essa forma seria fiscalmente mais 

interessante para os acionistas pois, em tese, evitaria tributação 

sobre o ganho de capital. Movimentos recentes da B3 de facilitar 

a negociação de BDRs por investidores de varejo, vem facilitar 

ainda mais operação desse tipo.

A ideia nos pareceu muito interessante e esperamos que o Banco 

siga por esse caminho. Tivemos uma experiência muito boa com 

operação similar pela MRV, que distribuiu para seus acionistas 

ações da LOG CP, quando resolveu separar esta unidade de negó-

cios de galpões logísticos da incorporadora. 
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FIM Finacap FIM

O fundo Finacap FIM Multiestratégia Crédito Privado apresentou 

um resultado em agosto/2020 de -0,44% contra 0,16% do CDI. Nos 

últimos 12 meses, o fundo entregou um retorno de 3,73% contra 

3,86% do CDI e, desde o início, os resultados são 72,08% para o 

fundo e o CDI 58,94% (122,31% do CDI em desempenho comparati-

vo) 

As contribuições no resultado por estratégia foram: Pós Fixado 

Crédito Soberano (0,07%), Pós Fixado Crédito Privado (0,23%), 

IPCA Crédito Soberano (-0,54%), IPCA Crédito Privado (0,23%), 

Ações (-0,32%) e Pré Fixado (-0,02%). 

Nossa exposição em títulos de dívida privada apresentou uma 

contribuição positiva de 0,46% para o resultado do fundo. A expo-

sição total nesta estratégia é de 31,9% do patrimônio líquido do 

fundo. 

O mês de julho foi marcado pela manutenção da recuperação das 

taxas de retornos dos títulos de crédito privado – pós fixados e pré 

fixados + inflação. Com exceção de apenas um título da carteira, 

toda a posição entregou resultado significativamente acima do 

CDI. Porém, entre as duas subcategorias de crédito, a de papéis 

indexados à inflação, o resultado foi levemente superior aos dos 

pós fixados. 

A exposição em renda variável representou a segunda principal 

contribuição negativa para o desempenho do fundo no mês. 

Estsativos respondem por 9,85% do patrimônio do fundo. Para que 
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nossos Comentários não se tornem repetitivos, recomendamos 

que observem nossa carta referente a estratégia de ações acima, 

onde condensamos os principais pontos referentes ao desempe-

nho da estratégia desta classe de ativo para o resultado do fundo. 

Os investimentos em títulos do Tesouro Nacional atrelados à 

inflação (conhecidas como NTN-B) apresentaram desvalorização 

para os papéis com vencimento em 2045 e 2050, apenas o vértice 

mais curto de 2023 apresentou ligeira valorização. Os títulos com 

vencimento mais longo (2045/2050) entregaram resultado de 

-4,10% e -4,60%, respectivamente, significativamente mais positi-

vo, representando a principal contribuição negativa para o 

desempenho do fundo no mês 

Tal movimento advém da abertura dos prêmios pagos por estes 

títulos longos do Tesouro, observada nos gráficos abaixo, apresen-

tam a elevação recente das taxas atreladas a estes títulos. 

Vale salientar o descasamento que observamos entre os títulos 

longos e os curtos, haja visto que os títulos longos ainda não apre-

sentaram a valorização no ano na mesma proporção que os 

curtos. Isto pode ser justificado pela curva de juros em formato 

empinado, no qual os títulos mais longos apresentam taxas de 

juros significativamente superior aos curtos.
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Por fim, dispomos abaixo as principais métricas divulgadas pelo 

boletim Focus que extraem as expectativas dos agentes do merca-

do quanto as projeções de indicadores macro econômicos do 

Brasil.
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70 Finacap Icatu 70
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O fundo Finacap Icatu Previdenciário 70 FIM apresentou resulta-

do de -2,03% em agosto/2020 contra 0,16% do CDI. A estratégia de 

alocação do fundo é de 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 

64,64% em ações e 35,11% em títulos atrelados à Selic. 

Para que nossos Comentários não se tornem repetitivos, reco-

mendamos a leitura de nosso relatório referente ao fundo Fina-

cap Mauritsstad FIA – o qual é a carteira espelho da alocação de 

renda variável deste fundo de previdência. 
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Cordialmente,

Luiz Fernando Araújo

luizfernando@finacap.com.br

Alexandre Brito

alexandre.brito@finacap.com.br
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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$ 93.644.216; 

Finacap FIM Multiestratégia – R$ 58.366.413; Finacap 

Icatu 70 – R$  10.728.865. O fundo pode sofrer significa-

tiva variação de valor da cota, representando perdas ou 

ganhos a seus cotistas. Gestor de Recursos: Finacap 

Investimentos Ltda. CNPJ: 01.294.929/0001-33. Super-

visão e fiscalização: Comissão de Valores - CVM. Data 

base: 31/08/2020. Para mais informações fale com a 

Finacap: (81) 3241.2939. Horário de funcionamento: 8h 

às 12h e 13h às 18h.

Rentabilidade Mês 2020 12 Meses
Desde o

início

Fundo -3,2% -9,2% 11,0%

Ibovespa -3,4% -14,1% -1,7%

855,6%

368,7%

Finacap Mauritsstad FIA

Rentabilidade Mês 2020 6 Meses
Desde o

início

Fundo -2,0% -2,5% 2,0%

CDI 0,2% 2,1% 1,4%

5,9%

3,7%

Finacap Icatu 70

Rentabilidade Mês 2020 12 Meses
Desde o

início

Fundo -0,4% -0,4% 3,7%

CDI 0,2% 2,1% 3,9%

72,1%

58,9%

Finacap FIM


