famoso investidor indiano, Monish Pabrai, simplifica essa abordagem
com a seguinte citação: “Heads I win; tails, I don’t lose much”ii.

Carta aos investidores 2o trimestre 2015
Caros cotistas,
No 2o trimestre de 2015 a Moat Capital FIA teve uma performance de 2,3% contra 3,8% do IBovespa. Desde seu início, em agosto de 2014, o
fundo acumula uma rentabilidade de 0,59% contra -6,24% do IBovespa.
Mais uma vez, destacamos que o curto período não é ideal para analisar
a performance do Fundo. Entendemos que fundos dessa natureza
devem ser analisados em janelas de, no mínimo, 3 anos.
Hoje temos doze posições: nove compradas e três vendidas. As
compradas são no setor de bancos, siderurgia, logística, varejo,
industrial, shopping center, energia elétrica, e uma relativa posição de
caixa. As posições vendidas são uma seguradora, a Petrobrás e a Vale.
Nestas cartas não falaremos sobre as nossas atuais teses de
investimentos. Entretanto, sempre que desinvestirmos de alguma
empresa, escreveremos aqui, brevemente, sobre o caso, seja ele tendo
dado retorno positivo ou negativo. Portanto, nesta carta, abordaremos
dois investimentos cujo ciclo se completou neste 2º trimestre de 2015:
Suzano Papel e Celulose (“Suzano”) e Itaú, investimento esse feito
através da sua holding Itaúsa.
O investimento na Suzano foi, até o momento, o que deu a maior
contribuição para a cota do Fundo: 4,12%. Nosso preço médio de
compra ajustadoi foi de R$ 10,55 e o de venda R$ 13,90 por ação, um
retorno de aproximadamente 32% em 10 meses (prazo total do
investimento). Decidimos vender as ações da Suzano simplesmente
porque seu preço negociado em bolsa se aproximou do valor intrínseco
que entendemos ser justo para empresa.
Nossa tese de investimentos consistia em comprar uma empresa com
uma clara vantagem competitiva (MOAT): uma das produtoras com
menor custo de produção do mundo, em um momento delicado. A
empresa vinha de um alto ciclo de investimentos dada a construção de
uma nova fábrica, e que, por isso, apresentava uma alta alavancagem
sem ainda gozar do resultado deste investimento. O mercado, nesta
época, precificava uma empresa em grande dificuldade financeira e nós
acreditavámos que assim que essa nova fábrica começasse a operar
iríamos vivenciar um processo de desalavancagem – havendo uma
transferência de valor da dívida para o equity.
Além dos bons fundamentos da empresa, o momento que a Indústria
vivia nos parecia favorável para a Suzano: (i) aumento do uso da fibra
curta em papéis que antigamente só se usavam fibras longas, e
(ii) maior fechamento de capacidade de produção na Europa. Esses
fatores contribuíram para a manutenção do preço da celulose em
US$Dólar, uma das poucas commodities que não teve queda expressiva
de preço nos últimos meses.
Apesar de acreditarmos que a empresa ainda possa nos surpreender
operacionalmente, que a dinâmica de oferta e demanda de celulose de
mercado ainda seja favorável aos produtores, não nos permitimos ficar
investido em uma ação cujo o preço já reflita grande parte desta boa
dinâmica.
Sempre buscamos
características:

investimentos

que

tenham

duas

principais

(i) Assimetria de retornos: investimentos que tenham baixa
probabilidade de perda frente a um alto potencial de retorno. Um

(ii) Origem de retornos: investimentos que dependam menos
de variáveis macroeconômicas e sim dos fundamentos da empresa.
Apesar de sabermos que não existe como separar completamente essas
duas questões e que variáveis macroeconômicas influenciam o nível de
preço dos ativos em bolsa, buscamos nos aproveitar destas flutuações e
não depender delas para a valorização dos nossos ativos.
Além da melhora operacional da Suzano, fatores exógenos à empresa;
novo patamar do câmbio e maior percepeção de risco do mercado,
contribuiram para a reprecificação da ação. Muitos investidores
recorrem à exportadoras como uma forma de se “proteger” da
desvalorização cambial. Porém, no preço atual da ação, enxergamos
isso como um risco, pois não sabemos qual será o câmbio dos próximos
anos. Na época do investimento considerávamos apenas razoável que
esta variável teria mais chance de nos ajudar do que atrapalhar,
novamente: Heads I win; tails, I don’t lose much.
O investimento no Itaú deu uma contribuição para a cota do Fundo de
1,12%. Nosso preço médio de compra ajustado foi de R$ 9,53 e o de
venda R$ 10,07 por ação, um retorno de 5,7% em 8 meses (prazo total
do investimento). Acreditamos que dentre o nosso universo de
investimentos o Itaú é uma das empresas com maiores vantagens
competitivas. Por isso, investimos nesta ação com uma margem de
segurança menor do que a habitual, já que o preço da ação embutia
uma expectativa de crescimento de lucro e manutenção de retorno
(ROE). Entretanto, a deterioração da situação econômica do país deve
levar o Itaú a realizar uma maior provisão de seus créditos – colocando
seu crescimento de lucro em risco. Essa situação combinada com uma
alta da ação, fez com que nós revisitássemos a nossa tese de
investimentos e decidíssemos por vender a nossa posição. Estaremos
acompanhando o resultado do Itaú assim como o preço da sua ação,
caso o preço da ação ofereça maior margem de segurança, ou seus
resultados comprovem que fomos conservadores nesta tomada de
decisão, provavelmente, voltaremos a investir. Entretanto, preferimos
não correr o risco aqui no caso de uma assimetria negativa.
O corrente cenário econômico e o noticiário certamente assustam o
investidor e deprecia os preços dos ativos na bolsa. Nosso foco sempre
será de identificarmos nas empresas o seu valor intrínseco e comparar
com o seu preço de mercado. Uma das premissa de valor que
elencamos na nossa carta de apresentação é que o valor intrínseco de
uma empresa é o preço que um empresário com expectativas racionais
do negócio pagaria por ela para obter uma taxa de retorno adequada.
De forma geral, estamos observando empresários atuando no mercado
brasileiro através de propostas de fechamento de capital de empresas
listadas, as principais foram: Souza Cruz, OHL, BR Properties e Daycoval.
Sem entrar no mérito de cada uma delas, entendemos esse movimento
como uma indicação de que a bolsa oferece boas oportunidades de
investimento, apesar da situação econômica atual do país.
Atenciosamente,
Luiz Paulo Aranha e Marcelo Romeiro
Moat Capital

Preço médio de compra ajustado é o preço de compra da ação
ajustado pelos proventos recebidos.
ii
Se der cara eu ganho, se der coroa eu não perco muito.
i
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