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“A huge part of our job is building a great investment process that will make money over the long term,
but a fair amount of our job is sticking to it like grim death during the tougher times.”
Cliff Asness, co-founder of AQR Capital Management

O Fundo SFA EAC FIC FIA – BDR NÍVEL I terminou 2020 com uma rentabilidade acumulada de 6,10%, contra
uma alta de 2,92% do Ibovespa.

PERÍODO
4T20
YTD
Desde o Inicio

SFA EAC FIC FIA – BDR NÍVEL I
13,22%
6,10%
291,18%

IBOVESPA
25,81%
2,92%
122,44%

CDI
0,47%
2,77%
91,53%

* início da gestão da SFA em 31/05/2013
* Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/2016 os proventos passaram a
ser pagos diretamente para o Fundo.

O ano de 2020 foi extremamente difícil e desafiador.
Do ponto de vista humanitário, com a pandemia da Covid-19, estamos vivendo a maior crise de saúde da nossa
época. E em relação à gestão de recursos, os desafios também foram enormes, pois começamos 2020 com um
cenário construtivo e a partir do final de fevereiro e começo de março, as Bolsas tiveram umas das quedas
mais rápidas de sua história. O Ibovespa, em 30 dias, caiu 50% e o S&P500, 35%.
Com a pandemia, de forma repentina, todo o mundo passou a estudar a fim de ter conhecimento
epidemiológico e buscar referências do início do século passado para tentar entender sua evolução e
principalmente como resolvê-la. Além da busca pela vacina, o lockdown foi uma das soluções encontradas
para amenizar a disseminação do vírus, mas com ele, o mundo parou e os efeitos na economia foram
gigantescos. Negócios quebraram e pessoas perderam empregos.
Diante desse cenário, as economias começaram a colapsar, mas os governos agiram rápido e de maneira firme
e, além dos já tradicionais estímulos monetários como corte de juros e QE’s, adicionaram um forte pacote
fiscal.
Os estímulos fiscais foram gigantescos e vieram, em sua maioria, na forma de dinheiro na mão das pessoas, o
que foi essencial para termos uma recuperação mais rápida da economia, dado que a perda da renda foi mais
que compensada. Já esperávamos que continuaríamos tendo estímulos fiscais crescentes no mundo, dado o
baixo crescimento dos últimos anos e o problema deflacionário da última década, porém, com a pandemia,
ele veio mais rápido e forte do que qualquer previsão e, assim, o risco inflacionário se torna ainda mais
presente.
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Após as quedas acentuadas, as Bolsas recuperaram ao longo do ano e, recentemente, atingiram seus níveis
mais altos. Porém, é importante ter em mente que a recuperação não foi homogênea entre os setores.
Enquanto as empresas ligadas à tecnologia surfaram bem na crise e viram suas ações subirem bastante, as
empresas mais tradicionais ainda estão sofrendo com a restrição de mobilidade. Nesse cenário, é importante
entender quais são as empresas que estão sofrendo circunstancialmente e quais são aquelas que estão em
declínio estrutural. Também vale analisar e separar as empresas e tecnologias que realmente estão mudando
a forma de fazer negócios e gerando valor do ponto de vista empresarial, daquelas que estão apenas surfando
uma onda momentânea.
Como sempre destacamos, na SFA, somos aficionados por processos de investimentos e acreditamos que
somente com um processo bem estruturado, ágil, escalável e replicável conseguiremos perpetuar os bons
resultados do nosso Fundo. A frase do Cliff Asness que iniciamos nossa carta, não está lá por acaso e, sim,
porque mostra a importância que um bom processo de investimentos tem nos momentos mais difíceis, como
o que enfrentamos em 2020. Ao longo do ano passado, mantivemos a nossa disciplina. Na baixa dos preços,
fomos compradores de negócios que conhecemos bem e, depois de mais esse teste, ficamos satisfeitos com
nossa performance e nosso caminho, sempre evoluindo e aprimorando nosso processo através de nossas
experiências.
Em 2020, também reforçamos nossa equipe, tanto na parte de análise de empresas como na área de
compliance e back-office. Iniciamos um novo projeto, chamado “Data Analitycs”, a fim de realizar estudos
cada vez mais profundos e detalhados com micro dados sobre setores e empresas, além de outras iniciativas
para estudos mais investigativos.
Estamos confiantes que a SFA está cada vez mais forte para continuar gerando alpha e bons retornos no longo
prazo através de investimentos em excelentes negócios.
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A Redenção dos Bancos
Introdução

A pandemia de Covid-19 trouxe muita volatilidade aos mercados e o setor bancário foi um dos mais atingidos
pela crise. As incertezas sobre a economia global pesaram sobre as ações dos bancos que chegaram a ficar
muito descontadas em relação ao seu histórico. Mas isso não ocorreu somente devido aos efeitos
macroeconômicos da crise, o setor já estava sob escrutínio dos investidores antes da pandemia assustar os
mercados. O cenário, de fato, está bastante desafiador para os bancos: novas tecnologias, mudança no
panorama competitivo, mudanças regulatórias e taxa de juros baixa são fatores que contribuem para o
ceticismo no setor. Porém, os grandes bancos brasileiros possuem uma excelente gestão e inúmeras
vantagens competitivas que os tornam capazes de superar as adversidades citadas e continuar gerando valor
aos seus acionistas. Avaliamos que a queda das ações foi exagerada e configurou uma oportunidade de
aumentarmos a nossa exposição no setor.
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Como a pandemia afetou o lucro dos bancos?
A pandemia foi um evento inesperado que causou rápida retração da atividade econômica mundial. O PIB
brasileiro registrou queda expressiva de -11,4% no segundo trimestre de 2020 (comparado ao segundo
trimestre de 2019), no auge das restrições impostas pelas medidas de isolamento social. Estava claro que a
crise do coronavírus iria afetar negativamente o
crédito e elevar a inadimplência, mas era muito difícil
dimensionar o tamanho e a duração dos problemas,
o que gerou um grande provisionamento pelos
bancos. As provisões são constituídas na medida que
os bancos percebem o risco de calote de seus
empréstimos, não em relação ao prejuízo efetivo
pelo não pagamento dos empréstimos. O Itaú elevou
as provisões para crédito de liquidação duvidosa em
+79,5%, Bradesco +103,2%, Banco do Brasil +47,9%
e o Santander +6,1% nos nove meses de 2020. A
percepção de risco no ambiente e consequente
provisão elevada, que representa um custo
relevante do resultado, foi o principal fator para a
queda do lucro dos bancos em 2020. O lucro líquido
do Itaú sofreu retração de -37,6%, Bradesco -34,2%,
Banco do Brasil -22,9% e Santander -8,6%.
Apesar da crise ter sido inesperada, os bancos estavam em forte posição de capital e liquidez e conseguiram
manter seus índices de solvência durante a pior fase da pandemia. A estrutura do setor bancário brasileiro
constitui um oligopólio, um dos mais

Indice de Liquidez - LCR

4T19

1T20

2T20

3T20

Itaú

149%

166%

179%

195%

concentrados do mundo, em que 85% das

Bradesco

144%

142%

170%

185%

operações de crédito do país estão na mão

Banco do Brasil

337%

298%

338%

354%

Santander

127%

131%

158%

171%

Índice de Liquidez de curto prazo (sigla LCR, em inglês): Limite mínimo de 100% em a partir de jan/19.
Medida corresponde à razão entre o estoque de ativos de alta liquidez e o total de saídas líquidas de caixa

dos 5 maiores bancos, portanto muito das
medidas de proteção à inadimplência e
sustentação

previstas para um período de 30 dias.

da

atividade

econômica

Índice de Capital Nível I

4T19

1T20

2T20

3T20

Itaú

14,4%

12,0%

12,1%

12,4%

Bradesco

13,3%

11,4%

12,5%

12,9%

rápidas e importantes dos maiores bancos

Banco do Brasil

13,6%

13,9%

14,7%

17,3%

brasileiros em conjunto com o Tesouro

Santander

14,0%

12,6%

13,2%

13,6%

ÍÍndice de Capital Nível I: Capital principal: formado por apenas ações (capital social) e lucros retidos +
Capital Regulamentar. Exigência de capital Nível 1 + Nível 2 formam o patrimônio de referência. O
Patrimônio de Referência mínimo definido pelo regulador em linha com o Acordo de Basiléia III é de 8%.

partiram dos próprios bancos. Decisões

Nacional e do Banco Central do Brasil foram
cruciais para que a crise sanitária não

gerasse uma crise financeira. Os bancos, que no passado originaram várias crises, desta vez seriam parte da
solução.
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O aumento da inadimplência e uma conta a
pagar pela sociedade são consequências
inevitáveis de qualquer crise. No entanto, os
grandes bancos perceberam que o colapso
seria muito maior caso não dessem fôlego
para quem ficou sem caixa. Os bancos
prorrogaram prazos com redução das
parcelas e ampliação de carências. As
prorrogações levaram dois milhões de
clientes a bater na porta dos cincos maiores
bancos do país para renegociarem R$200
bilhões de empréstimos, segundo um levantamento feito pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) em
abril de 2020.
Crédito Renegociada/Carteira
Total

Provisão da Carreira
Renegociada

O governo, juntamente com o BC e o
Tesouro Nacional, por sua vez, tiveram uma

set/19

set/20

set/19

set/20

inegável contribuição. O BC injetou R$1,2

Itaú

3,7%

3,8%

39,5%

32,6%

trilhão (sendo R$124 bilhões em liberação

Bradesco

3,1%

4,1%

66,4%

61,7%

de depósitos compulsórios) para manter a

Banco do Brasil

3,4%

3,5%

52,9%

50,8%

liquidez do sistema. O Tesouro Nacional

Santander

4,7%

5,8%

48,9%

43,9%

forneceu uma linha de financiamento a

Instituição Financeira

juros reduzidos para pequenas e médias empresas no valor de R$40 bilhões com o objetivo de custear a folha
de pagamento dessas empresas e garantir empregos e risco compartilhado com os bancos. Além do auxílio
emergencial de R$600, voltado aos trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores
individuais, que ajudou a sustentar a economia.
Todas as medidas emergenciais citadas
contribuíram para a manutenção da
integridade do sistema financeiro e algo
que era inesperado no início da crise
aconteceu. A inadimplência do sistema
financeiro chegou em novembro a 2,2%, o
menor nível da série histórica. Nota-se
também que no 3T20, o índice de cobertura

Índice de Cobertura +90 dias

set/19

dez/19

mar/20

jun/20

set/20

Itaú

208%

229%

239%

281%

339%

Bradesco

226%

245%

228%

300%

398%

a um nível recorde, mostrando um bom

Banco do Brasil

197%

196%

200%

224%

261%

provisionamento (provisões maiores que a

Santander

181%

209%

194%

272%

307%

inadimplência observada). Embora seja

para provisões dos grandes bancos chegou

esperado um aumento da inadimplência em
2021 com o fim das medidas emergenciais, entendemos que os bancos já provisionaram esta piora e estamos
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confiantes de que a pior fase da crise sanitária ficou para trás com a chegada das vacinas e os efeitos
econômicos do lockdown sendo mais bem compreendidos. Na nossa opinião, as provisões atingiram um pico
e o lucro dos bancos devem ter uma rápida recuperação por conta de menores provisões e, se a recuperação
econômica pós Covid-19 for melhor do que a esperada, podemos ter até uma reversão dessas provisões.
Os dividendos constituem parte relevante do
retorno aos acionistas de bancos. O BC, para
manter a liquidez do sistema e garantir que o
crédito

chegasse

na ponta, limitou o

pagamento de dividendos a 25% do lucro ou
pelo mínimo estabelecido pelo estatuto social.
A limitação dos dividendos, abaixo do
historicamente distribuído pelas instituições,
também contribuiu para a queda das
cotações. Com o pior da crise ficando no
retrovisor, esperamos uma volta gradual dos pagamentos de dividendos.
Nossa confiança na retomada dos bancos tem base também na capacidade de geração de receita. Vimos que
a pandemia aumentou de forma expressiva o custo com provisões, mas as receitas dos grandes bancos se
mostraram resilientes mesmo com a forte queda da atividade econômica. Considerando a soma das receitas
com margem financeira (antes das provisões) e serviços, a variação foi baixa. No Itaú -2,7%, Bradesco +1,7%,
Banco do Brasil -0,6% e Santander +5,7%. As receitas dos bancos devem retomar o crescimento com uma
eventual melhora da economia.
Os grandes bancos brasileiros
sobreviveram às grandes crises

Receita (R$ bilhões)
88,0 85,6

79,0 80,3

do passado e, muitas vezes,
70,2 69,8
49,2 52,0

saíram mais fortes delas e
acreditamos que desta vez não
será diferente. Devemos destacar

Itaú

Bradesco

Banco do Brasil
9M19

Santander

9M20

Observação: considera a margem financeira líquida sem considerar as provisões para crédito duvidoso somada a receitas com
serviços, tarifas e seguros

ainda que nossa posição em
bancos não se justifica somente
na expectativa de recuperação
econômica pós-Covid-19, outros

fatores de mercado estão neste contexto e precisam ser avaliados.
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Efeitos da taxa de juros
A taxa de juros básica da economia atingiu 2,0% a.a. em 2020, um patamar de juros nominais e reais nunca
observado no país. A prorrogação dos empréstimos e o período de carência com redução de parcelas, sem
prejuízo do spread cobrado, foram possíveis graças a uma taxa de juros baixa.
Por outro lado, a queda da taxa de juros leva a uma preocupação sobre a rentabilidade dos bancos, que
possuem uma grande receita financeira.
A queda da taxa de juros, embora
tenha sido mais acelerada nos últimos
dois anos e tendo se acentuado ainda
mais em 2020, é um processo que vem
acontecendo no Brasil há alguns anos.
Não podemos esquecer que a taxa de
juros básica (considerando o período a
partir de 1999, quando o COPOM
passou a divulgar a meta para a taxa
Selic) atingiu o pico de 26,5%a.a. no
início do governo Lula (fev/2003) e de
lá para cá, a queda da Selic foi
gradativa. Mesmo assim, a queda da taxa de juros não reduziu a capacidade dos grandes bancos de gerarem
lucro e valorização de mercado, pois muitas mudanças ocorreram paralelamente:


A queda da taxa de juros fomentou o crescimento do crédito;



Os bancos foram capazes de crescer sua receita com taxas e remuneração por serviço;



Houve consolidação do setor bancário;



Os grandes bancos tiveram um custo de captação abaixo da SELIC;



Cost of Equity (em livre tradução, custo de capital para o acionista, remuneração do acionista em relação
ao risco, que inclui o custo de oportunidade do investimento) teve redução desde os anos 2000.

Podemos ainda dividir a receita financeira ou margem financeira, como é chamada pelos bancos, em três
componentes:


Margem financeira com crédito, que está ligada à remuneração dos empréstimos (spread bancário);



Margem financeira com o mercado, que depende do apetite do banco pela exposição à volatilidade do
mercado financeiro;



Capital de giro, que são os recursos que não estão alocados nem em crédito, nem no mercado e são
aplicados em ativos que possuem retorno igual ao da taxa de juros básica.
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Juros baixos reduzem diretamente
apenas a receita com capital de giro o capital não utilizado, que é a menor
parte da margem financeira dos
bancos. No Itaú, por exemplo, a
receita com capital de giro no 3T20
correspondeu a somente 4,6% da
margem financeira total e 10% da
alocação de capital.

No caso da margem financeira com
crédito, a remuneração vem do spread
que é definido pela diferença entre a
aplicação e o custo de captação. O
spread bancário nominal caiu e é o
menor em 6 anos, mas ainda um dos
maiores do mundo.
Em relação à SELIC, por sua vez,
podemos observar que o spread
bancário subiu muito e atingiu um nível
recorde

na

razão

Spread/SELIC,

equivalente a 7,2 vezes a taxa básica de juros atual. Isto porque no spread bancário estão embutidos uma série
de custos que não possuem ligação com a taxa básica de juros. Segundo estudo do BC de 2019, o spread é
formado por:


37,2% Inadimplência



27,4% Despesas Administrativas



20,6% Tributos e FGC



14,9% Margem Financeira ICC (Indicador de Custo de Crédito, que não é uma medida de lucratividade,
embora indique a receita esperada de juros deduzidos os custos acima citados)

A inadimplência é o maior custo do spread e temos no Brasil uma alta inadimplência, baixa taxa e longo tempo
de recuperação. Por mais que uma instituição consiga escolher os melhores pagadores, a alta inadimplência
média e dificuldade na recuperação de crédito dificultam a redução dos spreads de uma forma geral. Nota-se
também que no Brasil a carga de impostos e tributos é muito alta. Para completar, os bancos possuem a maior
alíquota efetiva de impostos) em relação aos outros setores da economia do país (45% entre IR e CSLL vs. 34%
de outros setores), o que encarece o crédito – os impostos são o terceiro maior custo.
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A alta inadimplência e a carga tributária do país já explicam um crédito mais caro no Brasil, porém existe um
outro custo implícito que não deve ser ignorado, que é muito importante para entender os spreads mais altos
no país. A atividade de crédito é intensiva em capital e o que determina a capacidade de um banco captar e
realizar empréstimo é o capital dos acionistas empregado na instituição financeira, o chamado capital próprio
(o patrimônio líquido do banco, conforme definido pelo regulador). O capital próprio possui um custo, que é
o retorno mínimo esperado pelos acionistas pelo risco que estão correndo ao empregar capital na atividade
bancária. E o custo de capital próprio no Brasil, devido a uma série de fatores históricos e estruturais, é mais
caro do que em muitos países do mundo, pois reflete o risco de se investir em uma atividade empreendedora
no país. O custo de capital próprio, simplificado pelo retorno exigido pelos acionistas em relação ao risco, não
acompanhou a queda da taxa básica de juros. Portanto, a queda dos spreads deve acontecer somente se o
custo de capital (estimado atualmente na faixa de 12-13%a.a. vs. 2% da SELIC) cair, processo demorado e que
depende, entre outros fatores, de reformas estruturais do país. A inadimplência, carga tributária e custo do
capital próprio não se reduzem com um aumento da competição.

Mudanças regulatórias: PIX e Open Banking
O regulador tem promovido uma série de medidas para que os serviços bancários sejam mais baratos e
inclusivos. Mudanças regulatórias recentes como o PIX e o Open Banking são exemplos que ameaçam a
capacidade de gerar lucro dos bancos.
O PIX, sistema de pagamentos instantâneos promovido pelo BC, inaugurado em novembro de 2020, possui
um baixo custo de operação e tem potencial de reduzir a receita de serviços nas linhas de transferência (DOC
e TED) e de pagamentos (boleto, cartão de débito e crédito). O PIX é gratuito para transferência entre pessoas
e pode ser cobrado pelas instituições no pagamento de pessoas para empresas. Acreditamos que o risco de
queda de receitas e lucro dos bancos causados pelo PIX foi superestimado no mercado.
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Podemos observar que em países que aderiram ao pagamento instantâneo antes do Brasil como Índia, México
e Austrália, a nova modalidade veio
para complementar a oferta de meios
eletrônicos de pagamentos e ainda
possui pouca penetração. Embora os
bancos possam perder receita na
substituição de alguns produtos no
curto prazo, a ampliação dos meios
eletrônicos, por outro lado, contribui para o banco na redução dos meios físicos de pagamento como cheque
e numerário que tem um elevado custo financeiro e social. No Brasil, temos uma baixa penetração dos meios
eletrônicos em torno de 40% do total.
O PIX movimentou R$83,4 bilhões, 92,5 milhões de transações e foram cadastradas 116 milhões de chaves
(que identifica o usuário do sistema PIX) no primeiro mês de funcionamento. O PIX correspondeu a 30% de
todas as transferências interbancárias no Brasil, alcançando um espaço que até então era dominado apenas
por TEDs e DOCs.
Porém, o uso do PIX em pagamentos entre pessoas e empresas, ainda não ganhou tração e correspondem até
agora a apenas 6% do total do volume do sistema de pagamento instantâneo. Boa parte disto é explicada pela
questão cultural, pois não existe fricção no uso de cartões, que é seguro e já está inserido no cotidiano dos
brasileiros. Por enquanto, existe também a falta de promoção do uso do PIX pelas empresas de pagamentos
e dos próprios varejistas. Acreditamos que ainda é cedo para avaliar a evolução que o PIX irá ganhar.
Ao analisar os números, mesmo que o
PIX venha a substituir totalmente as
TEDs e DOCs, o impacto na receita
seria apenas de R$10 bilhões nos
quatro maiores bancos ou 2,74% das
receitas.
O Open Banking tem como objetivo o compartilhamento de dados padronizados entre as instituições com a
anuência dos seus clientes. Ainda falta definições para o sistema e o início de implantação foi adiado para
fevereiro de 2021. O PIX e o Open Banking, entre outras medidas, fazem parte de um contexto maior que é o
fomento pelos reguladores brasileiros de um sistema bancário mais competitivo. E a competição pelos
produtos e serviços bancários tem crescido muito.

Um novo paradigma: fintechs e bancos digitais
O regulador tem incentivado a competição e o ambiente competitivo tem sido objeto de estudos frequentes
de nossa equipe. Novos competidores como as chamadas fintechs e os bancos digitais formam uma
competição diferente a que os grandes bancos já enfrentaram. Estes novos entrantes contam com uso
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intensivo de tecnologia para cobrar um preço mais baixo ou até gratuito e inovar a experiência do usuário,
desafiando o status quo dos grandes bancos.
Dessa forma, as fintechs conseguiram crescer exponencialmente a sua base de clientes e trouxeram propostas
inovadoras. A experiência de uso do cliente com base na tecnologia ganhou tração e deu destaque às fintechs
durante a pandemia. Esses novos players estão redefinindo a indústria bancária e deixam a impressão de que
o modelo de bancos com agências ficou ultrapassado. Como os incumbentes possuem uma participação de
mercado muito relevante, muitos chegam à conclusão de que os grandes só têm a perder neste novo cenário.
Em nossa análise, temos ciência de que a
ameaça aos grandes bancos é real, mas a
conclusão parece precipitada. Surgiram
muitas empresas novas, são 828 startups
financeiras em 2020, segundo dados da
Distrito Fintech, empresa que monitora
este mercado. Com esse crescimento do
setor, vemos que a competição não ficou
restrita somente aos bancos, mas entre as
próprias fintechs que enfrentam o desafio
de crescer e também de rentabilizar a sua
operação no longo prazo. Acreditamos que
inevitavelmente deve ocorrer uma consolidação desse segmento. Além disso, não devemos menosprezar o
poder de reação dos grandes bancos, pois os bancos tradicionais estão passando por um processo de
transformação digital.

Fase de Consolidação
A tecnologia mudou a maneira de consumir produtos e serviços de várias indústrias, inclusive do setor
bancário. Ela mudou também o jeito de interagir com os provedores de serviços e as expectativas em relação
a eles. Neste contexto, as fintechs vêm recebendo
aportes substanciais de fundos de venture capital,
sendo que em 2019, levantaram quase US$1 bilhão
em investimentos. Essas empresas têm usado
esses recursos para subsidiar seus custos,
aprimorar a tecnologia de suas plataformas digitais
e investir em marketing criativo, principalmente
usando um estilo de comunicação que enaltece a
qualidade de seus serviços e apontam os defeitos
dos grandes bancos tradicionais, o que tem
funcionado na captação de clientes.
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As novas empresas já têm afetado algumas linhas de receita dos bancos, porém, a real capacidade de
lucratividade das fintechs frequentemente é desprezada. Segundo levantamento da PricewaterhouseCoopers
(PwC), 58% das fintechs operaram no vermelho em 2019.
O modelo de negócio atual delas se baseia em rodadas e mais rodadas de investimento a um valuation cada
vez mais caro, algo que não parece sustentável no longo prazo, mas encontra justificativa no fato de que as
fintechs são mais percebidas como empresas de tecnologia e menos percebidas como empresas do setor
financeiro. Porém, o que os investidores consideram relevante em empresas de tecnologia e em outros
ecossistemas não é implementado facilmente na indústria bancária. A realidade é que as fintechs competem
pelos mesmos clientes e serviços das instituições financeiras tradicionais que possuem modelos de negócios
comprovados.
Em pesquisa feita pelo Credit Suisse, em
parceria com o Gerson Lehman Group, o
Brasil tem cerca de 60 milhões de clientes
de bancos digitais, mas, de acordo com o
estudo, a grande maioria (87%) também
possui

conta

financeira

em

uma

convencional

instituição
e

pretende

manter as duas. Os clientes dos bancos
digitais são tipicamente jovens, 70% têm
renda mensal inferior a R$5 mil, e veem
na gratuidade dos serviços o principal
atrativo dessas instituições. Apesar do crescimento da base de usuários, as fintechs ainda precisam se provar.
Os grandes bancos aprenderam desde o fim da hiperinflação que o negócio bancário no Brasil precisava ser
diversificado, pois os dias de captar na poupança e aplicar no overnight tinham terminado. Ao longo de vários
anos, os bancos expandiram sua rede de agências e oferecem uma variedade de produtos de crédito e serviços
financeiros que são altamente sinérgicos. Atualmente, os grandes bancos não atuam somente na atividade
bancária, são grandes conglomerados financeiros, o que justifica a alta rentabilidade sobre o patrimônio
líquido. As fintechs, por sua vez, são pouco diversificadas e nichadas e para conseguirem gerar lucro de forma
sustentável, vão precisar trilhar alguns dos caminhos seguidos pelos grandes bancos: diversificar as receitas e
aumentar a rentabilidade por cliente. Nesse processo, o segmento deve passar por uma fase de consolidação
e vai ficar cada vez mais difícil justificar valuations de startups que atuam somente em um segmento como
câmbio ou crédito consignado, por exemplo.

SFA Investimentos LTDA.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1253 – 9º andar | Brooklin | São Paulo, SP – Brasil
Tel: + 55 11 5501-4110 | ri@sfainvestimentos.com.br

12

Carta de Gestão | 4º Trimestre de 2020

Observação: Número de clientes, valuation atribuído na última rodada de investimento divulgados na mídia,
compilados pela SFA. Lucro Líquido 1S20, último divulgado pelas próprias empresas.

Não são somente as fintechs que ameaçam os grandes bancos
As novas tecnologias e conceitos como cloud computing, APIs, plataformas abertas e superapps permitiram
também aos bancos de menor porte (por exemplo, BTG, Modal, Banco Inter e B2S), que tradicionalmente
atuam em nichos, vissem uma oportunidade de oferecer crédito e serviços ao varejo (Pessoa Física, Pequenas
e Médias Empresas). Além disso, grandes varejistas (como Magazine Luiza, Americanas e Mercado Livre) e as
gigantes de tecnologia (como Google, Apple e Facebook) estão conseguindo ampliar o efeito de rede de suas
plataformas oferecendo serviços financeiros e bancários aos seus usuários.
Estes novos competidores, assim como as fintechs, são uma ameaça principalmente ao segmento de varejo
dos grandes bancos que é altamente lucrativo. As vantagens comparativas que as fintechs oferecem também
são percebidas nesses competidores. Adicionalmente, esses negócios já são rentáveis em suas atividades, o
que lhes conferem maior fôlego e capacidade de serem mais agressivos. E mesmo que os serviços financeiros
ao varejo sejam um complemento em seus negócios (muitos até optam por fazer parcerias com os grandes
bancos), esta concorrência tem incomodado os incumbentes.
Os grandes bancos são conglomerados financeiros e conhecem muito o segmento do varejo. Se por um lado
a concorrência está se acirrando, por outro, os bancos incumbentes possuem vasto conhecimento desse
negócio. A operação de banco de varejo é complexa e envolve análise criteriosa de crédito, vários canais de
distribuição e atendimento, conhecimento profundo de aspectos regulatórios, necessidade de capital
intensiva e disciplina na alocação desse capital. São essas as características da operação bancária que fazem
parte do dia a dia dos incumbentes e que os novos entrantes ainda precisam obter enquanto cuidam de seus
principais negócios. Os bancos possuem ainda muitas vantagens competitivas que não podem ser
subestimadas pelos desafiantes.
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Vantagens competitivas dos incumbentes
Estudando a história dos grandes bancos, constatamos que a posição oligopolista de mercado atual não foi
obra do acaso. Eles passaram por um longo processo de seleção natural que foi definido por décadas de
instabilidade político-econômica, mudanças tecnológicas constantes e a competição intensa na forma de
grandes nomes estrangeiros, bancos regionais e empresários de outros setores como a indústria e o varejo
que estão se aventurando na criação de bancos. Entendemos que as adversidades, a competição e mudanças
tecnológicas fazem parte do processo evolutivo de qualquer empresa, então as vantagens competitivas que
os bancos adquiriram e a capacidade de reação dos grandes bancos aos novos entrantes não deve ser
desprezada.
O caminho da consolidação e lucratividade dos maiores bancos do Brasil foi percorrido com duas pernas:
crédito e serviços. O mix de clientes e de produtos, juntamente com a confiança que suas marcas inspiram, dá
aos bancos incumbentes múltiplas oportunidades de cross-selling e retenção de clientes, além de proteção ao
banco em momentos adversos da
economia,

quando

um

produto

compensa outro na visão de risco e
retorno que cada cenário exige. A
combinação de mix de produtos e
distribuição faz com que os clientes dos
bancos sejam muito lucrativos para eles.
Os novos players têm colocado desafios
aos incumbentes principalmente nas
linhas de serviços financeiros como
conta corrente, meios de pagamentos,
câmbio, assessoria financeira e seguros,
mas vale destacar que os bancos têm
conseguido brigar no mercado e ainda
crescem a receita com serviços como um todo. Enquanto as fintechs são especializadas em um nicho e se
destacam em excelência de um produto específico, os bancos conseguem oferecer um amplo portfólio, o que
lhes garante que seu cliente seja mais rentável, o que chamamos de share of wallet.
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Se nos serviços bancários e financeiros a
competição tem dado dor de cabeça aos
bancos, no crédito, os grandes bancos
ainda possuem uma grande fortaleza. Em
uma economia que tem R$4 trilhões de
saldo de crédito, a participação das
fintechs nos empréstimos ainda é baixa.
Segundo

a

ABFintechs

(Associação

Brasileira de Fintechs), os empréstimos do
segmento totalizam R$10 bilhões, o que
representa menos de 0,5% do total. Além
de uma diversidade de clientes (Pessoa
Física, Pessoa Jurídica de todos os portes e
Governo), os grandes bancos também possuem vários produtos como crédito consignado, cartões de crédito,
financiamento imobiliário e de veículos, empréstimos pessoais, capital de giro, entre muitos outros. Os custos
de formação dos spreads têm peso em todas as instituições sejam grandes ou pequenas. Os entrantes chegam
com a promessa de reduzir o spread bancário, mas devido aos fatores já explicados sobre a formação do
spread, não conseguem oferecer juros muito diferentes daqueles que os bancos tradicionais oferecem para
uma mesma linha de produto. Os grandes bancos ainda possuem a vantagem de possuírem uma grande base
de capital que permite grandes volumes de crédito. Além disso, os bancos possuem anos de dados e
experiência em análise de crédito e sabem executar de forma eficiente as garantias.
A variedade de produtos de crédito e
serviços dos bancos chega ao público
através de vários canais como internet
banking,

telefone,

apps,

caixas

eletrônicos, correspondentes bancários e
rede

de

agências

e

postos

de

atendimento. A ampla rede de agências
confere aos bancos presença em todo o
território nacional e embora tenham
menos relevância hoje do que no
passado, ainda é uma vantagem competitiva. As agências ainda são muito lucrativas aos bancos e são o
principal elo com o cliente. E se um dia as agências deixarem de ser relevantes no atendimento ao cliente os
bancos também usarão os canais digitais e as agências se tornarão uma oportunidade para a redução de
custos.
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E tocando no assunto eficiência, os
Despesas Operacionais (R$ bilhões)
37,6 36,8

bancos têm feito a lição de casa. Estão

36,4 34,9

focados
22,9 23,5

Banco do Brasil
9M19

de

seus

otimização da rede de agências sem
perda

Bradesco

rentabilidade

negócios e têm reduzido custos com

15,6 15,9

Itaú

na

da

capilaridade,

fazendo

programas de demissão voluntária e

Santander

redesenho de processos.

9M20

O ganho de eficiência é essencial para

Obs.: Despesas Operacionais (Pessoal + Administrativas)

que os bancos consigam enfrentar a
concorrência, mas ainda assim, possuem o desafio de se manterem relevantes aos seus clientes em um mundo
cada vez mais digital e só vão conseguir isto passando pelo processo de transformação digital.

A transformação digital dos bancos incumbentes
A proliferação e crescimento das empresas
digitais fez os bancos saírem da zona de
conforto e repensarem os seus modelos de
negócio. Enquanto os bancos possuem um
amplo portfólio de produtos, as fintechs são
muito bem-sucedidas em encantar o cliente
com uma experiência de uso inovadora, preços
justos e valor agregado. A nova concorrência
possui um modelo de negócio centrado no
cliente, não no produto e a inovação
tecnológica está presente em toda a jornada do
usuário. Os bancos tradicionais estão tendo
dificuldade para frear o avanço das fintechs em
sua base de clientes devido aos seus sistemas legados que engessam a criação e aprimoramento dos serviços,
além de possuírem uma pesada estrutura corporativa que lhes tira a flexibilidade e a velocidade necessária
para responder aos desafiantes. E o desafio dos bancos não é somente construir uma plataforma de negócios
mais moderna para enfrentar a nova concorrência. Os bancos precisam se adaptar a um consumidor cada vez
mais exigente, que busca satisfação imediata e já nasce pilotando os canais digitais. O desafio é cultural.
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Adoramos a tecnologia e temos certeza dos benefícios que ela traz às empresas e à sociedade. A tecnologia
não tem freios e não é exclusividade das fintechs. Os banqueiros acordaram e perceberam a urgência da
transformação digital nas instituições que comandam e têm investido pesado em mão de obra especializada
e novas soluções. O orçamento dos bancos para
tecnologia

cresceu

24%

em

2019,

em

comparação a 2018, com destaque no
crescimento de 48% em investimentos. Porém,
a transformação digital é um conceito muito
mais amplo do que somente investir em
tecnologia. O processo de transformação digital
é uma profunda mudança na mentalidade de
uma organização em que tudo deve ser
questionado,

avaliado

e

otimizado.

A

transformação digital inclui, mas não se limita a
melhorar toda a jornada do cliente, usar dados
de forma intensiva para achar as melhores
soluções, encontrar formas mais produtivas de executar processos e tarefas, mudar a forma de interagir com
os stakeholders, otimizar os recursos, reduzir o time to market de novos produtos, aumentar a eficiência da
organização, tornar as equipes de trabalho mais dinâmica, entre outras. Se os bancos tradicionais conseguirem
se transformar digitalmente, o nível de competição se nivela e o antagonismo entre fintechs e incumbentes
deixa de ter sentido, vira apenas concorrência. Os grandes bancos têm dado muita ênfase aos seus canais
digitais. O início do processo de transformação digital dos grandes bancos é um ponto chave da nossa análise
para afastar o nosso próprio ceticismo sobre o setor. A transformação digital bem-sucedida pode levar os
bancos a serem criadores de novas formas de se fazer negócio do que apenas seguidores de novas tendências.

Os grandes bancos possuem uma carta na manga
Mesmo os bancos estando atentos aos movimentos de mercado, o tamanho e peso de suas estruturas trazem
uma dificuldade em acompanhar de forma eficiente todas as inovações do mercado. Muitas transformações,
seja de produto ou de formas de distribuição eles não conseguirão acompanhar. Já para os bancos menores
esse não é um problema, pois podem errar e mudar a direção de negócio facilmente, os grandes não possuem
esse luxo.
Se analisarmos as estratégias utilizadas pelos grandes bancos, vemos que muitos concorrentes surgiram,
incomodaram e no momento oportuno foram adquiridos pelos incumbentes. Os grandes bancos possuem um
capital acumulado muito grande o que dá a eles a capacidade de absorver a concorrência. E, nesse cenário, os
bancos podem continuar a serem os consolidadores do setor.
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Vale destacar que os bancos podem utilizar de sua capacidade de adquirir empresas não somente para adquirir
concorrentes, mas também para acelerar o seu processo de transformação digital. Por exemplo, em 2019, o
Itaú comprou a Zup, uma startup de gerenciamento de dados que trouxe serviços e mão de obra qualificada
que está ajudando o banco no processo de organização de seus dados. Os bancos sempre contaram com o seu
capital aplicado em fusões e aquisições para manterem a sua posição de força no mercado.

Retorno sobre o capital do acionista
Os novos entrantes estão conseguindo roubar clientes e reduzir linhas de receitas dos incumbentes, mas isto
não significa necessariamente que os bancos
estão perdendo a sua capacidade de gerar
valor. As vantagens competitivas dos bancos
acompanhadas da transformação digital e
ganhos de eficiência são importantes para os
bancos manterem o seu profit pool e continuar
gerando valor aos seus acionistas. A geração de
valor é definida pelo lucro acima de todos os
custos, incluindo o custo de capital e é isso que
realmente importa para o investidor em ações.
Acreditamos que o preço das ações no longo
prazo reflete a capacidade de geração de valor das empresas.
O cenário mais difícil para os bancos tem

ROAE e Custo de Capital (Itaú)
30,0%
24,1%

25,0%

24,0% 23,9%
22,3%

21,9%

21,8% 21,9%

20,9%
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20,0%

23,2%
20,0%

15,0%

23,7%
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18,9%

18,1%
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16,0%
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trazido preocupação a muitos investidores

30,0%

sobre a manutenção do ROE (return on equity,

25,0%

ERP - NYsobre
Stern Damodaran
Rentabilidade
o Patrimônio Líquido) dos

20,0%

Ccountry Risk Premium - Brazil CDS 5 years
grandes bancos
que nos últimos anos tem sido

15,0%

na casa dos 20%. O ROE dos bancos tem sido

10,0%

muito superior aos do custo de capital durante

15,1%

13,6% 13,2%

ROAE

35,0%

Custo do Capital (ke)

Obs.: Custo do Capital Próprio International CAPM
Risk free Rate - NTNF

muitos anos (motivo que atraiu competidores)
e os bancos têm sido máquinas de geração de
valor para seus acionistas. A alta rentabilidade,

acima do custo de capital permitiu aos bancos aumentar o seu patrimônio líquido que continua sendo
rentabilizado acima do custo de capital e o excedente de lucro ainda retornou aos acionistas na forma de
proventos (dividendos, juros sobre capital próprio e recompra de ações).
O ROE é apenas um componente da geração de valor e também é igualmente importante reinvestir os lucros
e alocar de forma eficiente o capital para continuar gerando valor. O componente custo e alocação de capital
também são importantes. Se analisarmos o histórico dos bancos, o ROE hoje já é menor do que era há dez
anos, mas nem por isso os bancos perderam capacidade de gerar valor e se valorizarem. O custo de capital
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reduziu junto com o ROE e os bancos continuaram a crescer a sua base de capital com reinvestimentos no
próprio negócio e na aquisição de concorrentes.
Mais importante do que o ROE nominal é a

P/PL vs. (ROAE-Custo do Capital)
3,5x

3,0x

3,0x

2,6x

2,4x

2,5x
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2,0x
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Obs.: Nota-se que o valuation do mercado está mais correlacionado ao spread (ROE-ke) do que com o ROE em si

sua relação com o custo de capital.
Acreditamos que o ROE dos bancos poderá
ser menor no futuro correlacionado a
menores spreads, mas acreditamos na
capacidade das grandes instituições de
manter o ROE acima do custo de capital. Por
isso, acreditamos que a queda do ROE
ocorrerá em uma velocidade menor do que
a

esperada

e

será

acompanhada

necessariamente por uma redução do custo
de capital. Conforme já explicado quando

falamos de taxa de juros, a queda do custo de capital de forma sistemática só deve ocorrer com mudanças
estruturais do Brasil e não com o aumento da competição. O custo de capital, embora diferente entre as
empresas, pois é um reflexo do retorno exigido pelo risco, é uma exigência de longo prazo de todos os
investidores, seja dos incumbentes ou dos novos entrantes.

Case Itaú Unibanco
O nosso principal argumento sobre a competição é que o efeito disruptivo dos novos entrantes é
superestimado enquanto as vantagens competitivas e capacidade de transformação dos incumbentes são
subestimados, mas este argumento por si só não é suficiente para termos aumentado nossa posição no setor.
A escolha do banco certo faz toda a diferença, porque, enquanto alguns dos novos players podem se destacar,
outros não vão conseguir enfrentar a concorrência de maneira adequada.
Com sede na cidade de São Paulo e 95 anos de história, o Itaú Unibanco é o banco mais lucrativo de todos. O
banco é considerado a quarta empresa mais valiosa da América Latina, com valor de mercado de R$ 270
bilhões (em 22/01/2021). O Itaú concentra seis dos sete maiores lucros anuais dos bancos brasileiros na
história e todos eles ocorreram nos últimos seis anos. O Itaú atende todos os segmentos de clientes Pessoa
Física, Pessoa Jurídica e atuação em outros países da América Latina como Argentina, Colômbia e Chile. Possui
destaque no segmento de alta renda e no varejo pessoa física, onde consegue rentabilizar com vendas
cruzadas e estratégias de preço.
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Diante dos desafios que o setor
enfrenta, consideramos que o Itaú
Unibanco, ou simplesmente Itaú, é a
instituição mais preparada e com o
melhor posicionamento estratégico.
Além de prontos para agir, é
necessário estar atento às mudanças,
um exemplo disso é o investimento
que fizeram na XP Investimentos.
Em 2017, notando o crescimento da XP, o Itaú comprou uma participação de 49,9% por R$6,3 bilhões em um
movimento que surpreendeu a todos. O Itaú, como disseram na época, classificou a XP como um negócio em
que conseguem competir, mas não conseguem replicar. A ideia original era a compra do controle da XP, mas
esta intenção foi barrada pelo CADE.
Em meados de 2020, o Itaú estava com um valor de mercado de aproximadamente R$220 bilhões e a XP em
torno de R$130 bilhões. Se o Itaú possui 46% da XP, existia uma distorção de percepção de preço no valor de
mercado, pois dos R$220 bilhões de valor de mercado do banco, R$60 bilhões ou quase 27% era a XP. Logo,
excluindo a XP, o banco Itaú sozinho estava sendo avaliado em R$160 bilhões, o que significa um múltiplo
Preço/Patrimônio Líquido em torno de 1,5x e Preço/Lucro de 7,2x, o que é abaixo dos que seus concorrentes
e bem abaixo de sua média histórica. (Média Preço/Patrimônio Líquido é na faixa de 2,0 a 2,3x e Preço/Lucro
na faixa 10x a 12x).
A preocupação constante na remuneração de seus acionistas é algo marcante na gestão do Itaú e no final do
ano passado o banco anunciou uma operação de cisão da sua participação na XP através da criação de uma
nova sociedade denominada genericamente de “newco” a fim de destravar o valor de suas ações e mostrar
ao mercado a distorção existente. Esta “newco” irá receber ações representativas de 41,05% do capital da XP
e os acionistas do Itaú Unibanco receberão participação acionária na “newco”, cujo único ativo será as ações
do capital da XP, destacando desta forma o valor das ações do banco separado da XP.

Vantagens competitivas do Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco é sócio e ao mesmo tempo concorrente da XP no segmento de investimentos pessoais, que
tem crescido nos últimos anos com o surgimento de várias plataformas digitais e gestoras de recursos,
configurando uma ampla concorrência. Mesmo com um cenário de maior competição, o Itaú tem ajustado o
seu modelo de negócios, aderiu ao conceito de plataforma aberta e está conseguindo crescer a sua própria
linha de administração de recursos e nas receitas com prestação de serviços de forma ampla onde a linha está
inserida.
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A resiliência histórica do Itaú tem base nos
seguintes pilares:


Manutenção de uma base de capital

sólida: uma abordagem prospectiva com
relação à gestão de capital que o possibilitou
atingir uma alta taxa de capitalização e, por
conseguinte, uma maior capacidade de
remunerar seus acionistas;


Foco em Receitas de Prestação de

Serviços e menor exposição ao risco de
crédito: Foco em serviços, que exige menor
alocação de capital e cujos resultados e
criação de valor relacionado são menos
voláteis durante ciclos econômicos adversos;


Principal marca de banco no Brasil:

marca forte impacta os resultados de uma
companhia,

proporcionando

maior

rentabilidade e crescimento da participação
no mercado, podendo reduzir certos riscos enfrentados pela companhia e assim diminuir a volatilidade
dos resultados;


Diversificação geográfica e extensa rede de agências: modelo de negócio foi impulsionado pela sua
presença significativa em todo o território nacional e pelo aumento dessa presença no exterior,
promovendo a criação de depósitos estáveis e financiamento de baixo custo e ajudando a atingir um
nível conveniente de diversificação de receitas.

Transformação digital do Itaú Unibanco
Em nossa visão o Itaú é o banco incumbente que
está

mais

avançado

no

processo

de

transformação digital sendo esse - um grande
motivo para a relevância do banco em nossa
carteira. A estratégia do Itaú é de transformar o
banco como um todo, diferente de outros bancos
que optaram por criar negócios digitais paralelos.
O banco tem reforçado seus próprios canais
digitais nesta linha estratégica.
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Para acelerar o processo de transformação
digital, no final de 2020, o Itaú resolveu
quebrar paradigmas e transformar todos os
seus

sistemas

legados.

A

instituição

divulgou que pretende migrar toda a base
de dados e operações dos tradicionais
mainframes para a computação em nuvem,
o que melhora o time to market de novos
produtos.

As

mudanças

tecnológicas

ajudam também o banco a otimizar o seu
portfólio de agências e a reduzir outros
custos operacionais. O ganho de eficiência possibilita o Itaú - reduzir o preço dos seus produtos para combater
as fintechs que possuem muitas vezes preços subsidiados.
Entre outras iniciativas podemos ainda citar o uso intensivo de dados com o auxílio de cientistas de dados em
seu quadro, o redesenho de vários produtos e serviços com foco na utilização digital, o investimento em novas
tecnologias como inteligência artificial, blockchain e computação quântica, abraçando ainda as novas
mudanças regulatórias como o PIX e open banking.

Expectativas para 2021
O Itaú Unibanco tradicionalmente conhecido como um banco de engenheiros com produtos e processos muito
bem desenhados, resolveu mudar a mentalidade para a centralidade no cliente e não mais no produto. No
final de 2020, elegeram o administrador Milton Maluhy para comandar a instituição e reforçar esta mudança
na sua cultura organizacional. A nova administração já tem anunciado novas medidas como ampliação de seu
comitê executivo de 6 para 12 nomes, foco no varejo, mudanças no modelo de agência e a necessidade de
evoluir digitalmente.
A gestão do Itaú está consciente de que a transformação digital no banco não é apenas uma questão de
enfrentamento da concorrência, ela é vital para o banco continuar presente na vida dos brasileiros.
Em 2021 esperamos que a transformação digital, que já está acontecendo, ganhe mais corpo nas mãos da
nova administração. Sabemos que o Itaú trabalha constantemente para a perenidade dos seus negócios e, por
isso, acreditamos que a transformação digital do banco será bem-sucedida.
Somos sócios do Itaú há vários anos e depois de um período no qual tivemos uma exposição baixa
historicamente, dado que queríamos entender melhor os riscos explicitados acima, aproveitamos a crise para
aumentar nossa posição.

SFA Investimentos LTDA.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1253 – 9º andar | Brooklin | São Paulo, SP – Brasil
Tel: + 55 11 5501-4110 | ri@sfainvestimentos.com.br

22

Carta de Gestão | 4º Trimestre de 2020

Agradecemos a sua confiança,

Equipe SFA Investimentos

Gestão
SFA INVESTIMENTOS LTDA
Av. Engº Luiz Carlos Berrini, 1253 – 9º Andar
Brooklin - CEP 04571-010
São Paulo - Brasil
Tel: +55 11 5501-4110
ri@sfainvestimentos.com.br

Administração
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE
VALORES S/A
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 – 11º andar
Itaim Bibi – CEP: 04542-000
São Paulo - Brasil
Tel: +55 0800-558777
www.cshg.com.br

Custódia
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo E.S. Aranha, 100 – Torre Itausa
Parque Jabaquara - CEP: 04344-902
São Paulo - Brasil
Tel: +55 0800-7280728
www.itau.com.br

Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda., e tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de
fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Leia o regulamento do fundo antes de investir. O fundo gerido utiliza estratégia com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O fundo está autorizado a realizar aplicações
em ativos financeiros no exterior. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito –FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou
outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do fundo repassados diretamente ao cotista. Para avaliação da performance do fundo de
investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de
eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência recuperação judicial ou
extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
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