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“Do you know the only thing that gives me pleasure? It’s to
see my dividends coming in “
John D. Rockfeller
Founder of Standard Oil
O Fundo EAC encerrou o 4º trimestre de 2017 com uma rentabilidade acumulada no ano de 29,07% frente a
uma alta de 26,86% do IBOVESPA.
Rentabilidade Fundo EAC

2017

EAC
IBOV

Jan
5,72%
7,38%

Fev
5,69%
3,08%

Mar
-2,26%
-2,52%

Abr
1,35%
0,64%

Mai
-0,96%
-4,12%

Jun
0,65%
0,30%

Jul
3,55%
4,80%

Ago
5,80%
7,46%

Set
3,62%
4,88%

Out
-0,05
0,02

Nov
-1,26
-3,15

Dez
4,38
6,616

Acumulado no Ano
29,07%
26,86%

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.
* Início em 31/05/2013

Em 2017 tivemos um ano muito positivo. Obtivemos uma performance satisfatória e estruturamos ainda mais
nossos processos e equipe. Mantivemos durante todo ano uma exposição comprada ao redor de 80% e
utilizamos as oportunidades de mercado para fazer hedges, o que contribuiu para superar a performance
frente ao Ibovespa.
Continuamos acreditando que a seleção de empresas tem maior impacto na performance do fundo do que o
tamanho marginal de nossa exposição (se estamos 80% ou 90% comprados). Assim, fomos capazes de gerar
mais retorno mesmo com uma exposição menor, pois as empresas investidas se valorizaram acima da média
do mercado. Nossa estratégia de “sizing” e gestão de hedges nos permitiu também aproveitar os momentos
de stress, como o do dia 18/05 (Delação de Joesley Batista), para aumentar a participação em empresas que
conhecemos bem ou que estávamos esperando uma oportunidade para iniciar uma nova posição.
Outro aspecto importante para SFA durante o ano de 2017 foi o amadurecimento dos nossos processos de
investimentos, controles de riscos e operacionais. Apesar de entender que este é um trabalho contínuo,
dedicamos boa parte do nosso tempo para revisá-lo a fim de implementar as normas mais atuais de
governança. Acreditamos que isto pavimenta o caminho para um organização duradoura e forte e permite
que o talento apareça.
Em 2017 nossa equipe cresceu e aprimorou sua qualificação, o que agregou inteligência à nossa filosofia e ao
nosso processo de investimento. A construção de uma equipe coesa, complementar e talentosa é fundamental
em uma gestora e estamos muito satisfeitos com nossa evolução neste caminho.
Em relação ao mercado continuamos acreditando que o ciclo econômico e político no Brasil é positivo. Como
já comentamos em nossas cartas anteriores, a recuperação da economia irá favorecer principalmente as
empresas que fizeram um bom trabalho nos momentos de recessão, pois voltarão a crescer e se beneficiarão
de melhores margens. Além disso, a alocação em Bolsa por parte dos investidores locais continua baixa e, com
juros baixos, poderemos ter uma migração mais acentuada desses investidores para a renda variável.
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No cenário global, apesar de dados positivos da atividade econômica, continuamos enxergando excessos em
diversos mercados e por isso acreditamos que há uma margem de segurança muito pequena para o investidor.
A grande questão a se observar é se a inflação americana voltará a subir de maneira mais acentuada e se o
FED irá acelerar o ritmo de alta de juros. Continuamos com nossa estratégia de comprar hedges de S&P, devido
aos níveis de volatilidade extremamente baixos.
Ao longo do último trimestre diminuímos nossa posição em Itaúsa e aumentamos a posição em Gerdau,
Hypera Pharma (antiga Hypermarcas) e BB Seguridade.

Setor
Bancos
Seguros
Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos
Consumo Discricionario
Media, Tecno e Telec
Papel e Celulose
Petro Quimico e Combustiveis
Real Estate
Siderurgia
Varejo

%NET
10,92%
14,60%
5,59%
11,97%
5,97%
2,01%
4,89%
4,90%
13,86%
2,16%

Exposiçao por Ativo
Tipo
Exposição
Empresas Locais
85,44%
Empresas Estrangeiras
4,04%
Dólar
Hedge IBOV
(3,35%)
Hedge S&P
(1,69%)

INVESTIDORES GOSTAM DE DIVIDENDOS
NA SFA acreditamos que as ações representam a melhor classe de ativos a se investir. Isso acontece porque
enxergamos as ações como empresas e não ativos financeiros. Nos vemos como empresários e todo nosso
processo é calcado nessa filosofia.
Seth Klarman, um dos investidores que admiramos, classifica o investidor em ações de duas formas.
 O Investidor - Aquele que compra um pequena fração da propriedade de uma empresa. Ele toma
decisões de compra ou venda baseadas no preço de cada negócio comparado ao seu valor percebido.
 O Especulador – Aquele que busca comprar e vender ações baseado naquilo que acredita que fará o
preço da ação subir ou cair. Seu julgamento sobre os movimentos de mercado tem pouco a ver com
os fundamentos da empresa e mais sobre predição sobre como será o comportamento dos outros
participantes de mercado.
Sem fazer juízo de valor nas definições, nos vemos inexoravelmente como investidores!! Ou melhor, como
empresários investidores!! E empresários buscam o crescimento de seus negócios e o recebimento de
dividendos.
“Os acionistas precisam ser recompensados por prover capital para as empresas ajudando-as a financiar
seus projetos de longo prazo. E essa compensação vem na forma dos fluxos de caixa gerados por esses
investimentos e distribuídos em dividendos.”
SFA Investimentos LTDA.
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A citação acima de James Montier e Matt Kadnar resume claramente como o empresário/investidor vê o
investimento em um negócio, pois mostra a perspectiva de financiar projetos que irão gerar fluxos de caixa
que serão distribuídos de volta aos investidores na forma de dividendos. Normalmente na figura de
empresário e dono do negócio existe a necessidade de se monetizar parte do investimento sem se desfazer
da empresa.
Do ponto de vista econômico tanto faz receber o fluxo de caixa pela empresa ou por dividendos (teoria da
irrelevância), mas a distribuição de dividendos reduz o risco do investimento, pois parte do fluxo é antecipado
ao longo do tempo. No exemplo abaixo fica clara essa afirmação para dois projetos com a mesma TIR.

Uma questão que sempre gera debates é se a distribuição de dividendos reduz o valor futuro de uma empresa
ao longo do tempo. A pergunta que se coloca é: “É melhor ter uma empresa que paga dividendos ou uma
empresa que cresce?” como se uma opção fosse excludente da outra.
Empresas podem gerar caixa acima da sua necessidade de investimentos. E normalmente os dividendos só
deveriam ser distribuídos após a companhia ter efetuado os investimentos mais rentáveis.
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Para exemplificar o que falamos acima vamos analisar o Banco Itaú (empresa que temos em nosso fundo
através do investimento realizado em sua holding Itausa).
Nos últimos 20 anos o Banco foi capaz de investir consolidando o setor bancário, crescer de forma expressiva
e ao mesmo tempo pagar excelentes dividendos. Neste período o Banco saiu de um dividendo de R$ 307 mi
em 1997 para R$ 12.3 bi em 2018, ou seja, distribui hoje em dividendos aos seus acionistas o dobro de seu
valor de mercado de 1997. Realmente impressionante!

Dividendos Itaú
12.295,07

3.460,85
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O exemplo acima mostra que a crença comum de que empresas que pagam dividendos não crescem porque
investem menos, carece de profundidade analítica. Da mesma forma boas pagadoras de dividendos não
necessariamente geram valor.
Para uma conclusão sobre o tema é necessário uma investigação profunda do negócio, de cada empresa e
suas particularidades. Não basta só analisar se a companhia distribui bons dividendos ou não. Cada caso é um
caso e quando os estudamos, devemos examinar diversos aspectos como: oportunidade de mercado, alocação
e disciplina de capital, CAPEX de manutenção, geração de lucros atual e futura, etc. Enfim, analisar se os
dividendos atuais serão detratores de dividendos futuros e/ou se serão sustentáveis e crescentes ao longo do
tempo.

DIVIDENDOS, GOSTAMOS CADA VEZ MAIS!!
O retorno do investimento em uma empresa ao longo do tempo pode ser decomposto em 4 componentes

Dividend Yield
+ - Crescimento de Receita
+ - Crescimento de Margens
+ - Crescimento de Multiplos

Retorno Total
Existem diversos estudos que mostram que no longo prazo os dividendos têm uma grande contribuição para
a performance de uma ação. Falamos sobre isso na carta de gestão do terceiro trimestre de 2017.
Vamos mais uma vez exemplificar nossa visão com a holding do Banco Itaú. Nos últimos 20 anos a ação se
valorizou 40x sem considerar os dividendos, ou seja só a valorização do negócio. Se considerarmos os
dividendos pagos no período, porém sem reinvestimento, ela sobe para quase 59x. Agora, se considerarmos
o reinvestimento dos dividendos na própria ação o retorno total sobe para 115x.

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

5

Carta de Gestão | 4º Trimestre de 2017

ITSA4
115 x

40 x
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Retorno sem dividendos
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Retorno com dividendos reinvestidos

Quando uma empresa consegue crescer, remunerar seus acionistas e alocar seu capital com eficiência, a
criação de valor é imensa e o retorno exponencial. E como pudemos ver, os dividendos tem uma grande
contribuição nesse processo.
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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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