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GESTÃO EM FOCO 
 

Prezados investidores, 

No quarto trimestre de 2018, o retorno do fundo Apex Ações FIC FIA  foi de 16,24% contra 10,77% do Ibovespa. Desde 

seu lançamento, em novembro de 2011, o fundo acumula alta de 148,95% e o índice de 54,53%. 

 

Tabela I. Retorno – Apex Ações FIC FIA 

 APEX AÇÕES1 IBOVESPA 

Dezembro 0,91% -1,81% 

4T2018 16,24% 10,77% 

2018 25,07% 15,03% 

12 meses 25,07% 15,03% 

DESDE INÍCIO 148,95% 54,53% 

1Início do fundo: 30/11/2011. PL Médio 12M: R$ 19MM. PL Estratégia 31/12/2018: 1,055bi (Fonte: Quantum Axis). 

 

O fundo Apex Infinity Long Biased FIC FIA subiu 12,29% no quarto trimestre e 29,47% no ano de 2018. 

Tabela II.  Retorno – Apex Infinity LB FIC FIA 

 APEX INFINITY2 IPCA+6% IBOVESPA3 

Dezembro 1,98% 0,60% -1,81% 

4T2018 12,29% 1,86% 10,77% 

2018 29,47% 9,94% 15,03% 

12 meses 29,47% 9,94% 15,03% 

DESDE INÍCIO 184,63% 109,98% 51,24% 

2 Início do fundo: 27/08/2012. PL Médio 12M: R$ 25MM. PL Estratégia 31/12/2018: 1,600bi (Fonte: Quantum Axis). 

3  Mera referência econômica. 

 

O Apex Equity Hedge FIC FIM subiu 4,72% no quarto trimestre e 16,13% no ano de 2018. 

Tabela III. Retorno – Apex Equity Hedge FIC FIM 

 APEX EQUITY HEDGE4 CDI 

Dezembro 1,54% 0,49% 

4T2018 4,72% 1,54% 

2018 16,13% 6,42% 

12 meses 16,13% 6,42% 

DESDE INÍCIO 135,86% 97,84% 

4 Início do fundo: 30/11/2011. PL Médio 12M: R$ 689MM. PL Estratégia 31/12/2018: 1,886 bi  (Fonte: Quantum Axis). 

 

O retorno do Apex Long Biased Icatu Previdência FIM 49 foi de 12,67% no quarto trimestre e 21,85% em 2018. 

Tabela IV. Retorno – Apex Long Biased Icatu Prev FIM 49  

 APEX LB ICATU PREVI5 CDI6 

Dezembro 2,15% 0,49% 

4T2018 12,67% 1,54% 

2018 21,85% 6,42% 

12 meses 21,85% 6,42% 

DESDE INÍCIO 70,89% 47,89% 

5 Início do fundo: 11/03/2015. PL Médio 12M: R$ 24MM. PL Estratégia 31/12/2018: 89MM (Fonte: Apex Capital). 

6  Mera referência econômica. 
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ATUALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

Passada a eleição presidencial, o mercado local respondeu positivamente com a eliminação do risco político de esquerda 

e a perspectiva de melhoria dos fundamentos econômicos. Os resultados divulgados pelas empresas no quarto trimestre 

sinalizou avanço sequencial de execução e aumento da confiança. Revisamos para cima nossos modelos de avaliação das 

empresas em nosso universo de cobertura, assim como nossas expectativas macroeconômicas,  conforme os dados 

objetivos e indicativos mostraram recuperação. Apesar do rally dos preços das ações, os múltiplos quase não mudaram 

devido a revisão positiva de lucro. 

 

Acreditamos que viemos de uma base de comparação deprimida, quando consideramos o mix de políticas implementado 

pela Administração do Partido dos Trabalhadores por um longo período, com um rescessão profunda e falta de confiança 

dos consumidores e empresários. A melhora do ambiente de negócios, da visibilidade e dos riscos regulatórios ajudarão 

e esse é o discurso do Presidente eleito e sua equipe econômica. Há diversas boas intenções , mas será crucial que o 

Congresso enderece a agenda de reformas para reduzir o desequílibrio fiscal. A sustentabilidade do otimismo atual é 

condicionada à aprovação de reformas no Congresso. 

  

Neste contexto, os destaques positivos de contribuição da estratégia Long Only vieram principalmente dos setores de 

Consumo Cíclico, Serviços Financeiros e Utilidade Pública, equanto os detratores foram posições do setor de Materiais 

Básicos. 

 

No 4T18, as maiores exposições para o fundo Apex Ações FIC FIA foram:  

 

Tabela V. Exposição Média por Setores  

 

SETORES % MÉDIO DO PATRIMÔNIO 

SERVIÇOS FINANCEIROS 20,05% 

MATERIAIS BÁSICOS 16,91% 

BENS INDUSTRIAIS 13,35% 

UTILIDADE PÚBLICA 13,12% 

CONSUMO CÍCLICO 12,77% 

PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS 11,61% 

CONSUMO NÃO CÍCLICO 4,30% 

SAÚDE 3,35% 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00% 

TELECOM 0,00% 

TOTAL 95,46% 
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NOTAS SOBRE ALGUNS DOS NOSSOS INVESTIMENTOS  

 

Energisa   

A Energisa está entre uma das maiores empresas de distribuição do país, com mais de 12 bilhões de reais em base de 

ativos e 11 áreas de concessão. A empresa desde seu re-IPO em jun/16 vem executando de forma bem sucedida o 

processo de melhoria operacional das distribuidoras adquiridas do Grupo Rede em meados de 2014, além de ter 

demonstrado os benefícios trazidos pela diversificação de suas diversas áreas de concessão. 

O ano de 2018, especificamente, foi marcado por alguns eventos importantes: 1) o resultado acima do esperado no 

processo de revisão tarifária de suas 3 maiores distribuidoras; 2) o sucesso na compra da posição minoritária de sua maior 

distribuidora, no Mato Grosso, por valuation bastante atrativo (com geração de valor de cerca de R$3/ação) ; 3) a 

manutenção da boa performance de crescimento de volume de suas área de concessão (3% acc. até nov/18) e 4) a compra 

de duas distribuidoras no leilão de privatização da Eletrobras em regiões contíguas às suas áreas de concessão (Acre e 

Rondônia). Todos estes fatores destravaram valor e reforçaram a percepção do mercado em relação à qualidade superior 

da gestão da empresa, refletindo a experiência de mais de 110 anos do grupo na operação de ativos no setor elétrico. 

Para o próximo ano, vemos valor para a companhia pautado nas expectativas de bom crescimento de volume e boa 

execução do processo de turnaround das distribuidoras recém adquiridas - aliado a uma estrutura de capital já 

equacionada fruto de recente aumento de capital e capitalização do Itaú para reforçar a liquidez de alguma de suas 

distribuidoras. Vale destacar que a bem sucedida execução do turnaround das 4 distribuidoras adquiridas em 2014, que 

na época mais do que duplicou o tamanho da Energisa (em base de ativos), é uma forte evidência de sua qualificada 

capacidade de execução. Do lado regulatório, temos que ficar atentos à discussão da nova metodologia de cálculo do 

WACC (retorno regulátorio) que deve evoluir neste primeiro trimestre, muito embora não esperemos grandes mudanças. 

 

B2W 

Se até há alguns anos atrás o mercado questionava a sustentabilidade da empresa, dada sua forte queima de caixa, 

atualmente esta visão vem sendo alterada para a de uma empresa com forte crescimento e eficiência. Em 2014 a B2W 

iniciou suas operações de market place, negócio que além de permitir ampliar muito o sortimento de produtos oferecidos, 

não incorre em capital de giro e risco de estoque. Com os bons resultados obtidos, em 2017 a empresa resolveu acelerar 

esta operação, trazendo sellers com novas categorias de produtos e também sellers para substituir algumas categorias 

que a B2W atuava diretamente (1P), mas não estavam apresentando bom desempenho. Ao migrar uma categoria para o 

market place, muitas vezes a empresa perde o dinamismo comercial e consequentemente participação de mercado. A 

B2W acabou conseguindo compensar parte dessa perda com as vendas das novas categorias, mas suas vendas totais 

(GMV) acabaram apresentando leve contração (-2,1%). Entretanto, com o forte crescimento do market place e a 

consequente evolução nas margens e queima de caixa, o mercado começou a acreditar na tese e as ações subiram 101% 

naquele ano.  Já em 2018, com as vendas do 1P já estabilizadas e o market place mantendo forte crescimento, o GMV da 

B2W deve crescer quase 30%, o que também animou o mercado, e fez com que as ações subissem mais 105%. 
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Acreditamos que estes resultados já sejam evidências da boa gestão da empresa, em tecnologia (aplicativos e sites com 

melhor/boa experiência do usuário - UX ), nível de serviço e logística. Quando analisamos os indicadores do Reclame Aqui, 

Ibope e outras pesquisas de níveis de serviço, também ficamos satisfeitos com os bons resultados obtidos. O ambicioso 

plano de expansão das Lojas Americanas (sua controladora) e o avanço na integração de suas operações devem também 

trazer sinergias para as empresas. 

Finalmente, no final do ano a empresa lançou seu meio de pagamento digital – a Ame. Inicialmente oferecendo cash back 

aos clientes da B2W, em poucos meses a Ame ultrapassou um milhão de usuários. O  cash back está sendo oferecido no 

lugar do desconto para pagamento em boleto, o que além de não gerar custo adicional, ainda fideliza o cliente, que é 

incentivado a realizar uma nova compra para usar seus créditos. Agora em 2019, as Lojas Americanas vão aceitar a Ame 

como forma de pagamento, além de oferecer o cash back e a possibilidade de aportar ou sacar dinheiro (cash in/ cash 

out), se aproveitando de suas dezenas de milhares de clientes. Acreditamos que a conquista dos clientes seja o mais 

relevante para este negócio e ao atingir este objetivo, a empresa conseguirá rapidamente expandir o credenciamento de 

varejistas para que aceitem a Ame como meio de pagamento e aí então buscará a rentabilização num market place 

financeiro, intermediando a oferta de investimentos, crédito, seguros, mídia, entre outros.  

 

CVC 

A CVC começou o ano de 2018 entregando um forte crescimento no primeiro trimestre. Já no meio do ano, com a forte 

depreciação do Real e as incertezas eleitorais, as vendas perderam força. Com a estabilização da moeda e a confiança 

trazida pelas eleições, as vendas voltaram a acelerar e a CVC entregou um sólido crescimento de 10% nas reservas. Com 

a alavancagem operacional e as sinergias obtidas na integração da Visual e Trend (adquiridas em 2017), o lucro deve 

crescer mais de 20%. Já no online, após um decepcionante 2017, o ano de 2018 foi surpreendente, com vendas acelerando 

ao longo do ano e fechando o 4T18 com +114%, atingindo 9% das reservas totais (ou 14% do lazer). Esses sólidos 

resultados advém da boa gestão da empresa, se alavancando na força de sua marca e em sua liderança absoluta no setor 

de turismo no Brasil. Acreditamos que o setor tenha uma tendência secular de forte crescimento, que deve ser 

potencializado pela melhora da economia e neste contexto a CVC ainda tem muito espaço para continuar ganhando 

market share. Cabe ressaltar também o grande potencial de ganhos no processo de digitalização da empresa. Entre os 

principais projetos, destacamos: i) Minha Agenda, ferramenta de CRM que revoluciona a forma como o vendedor auxilia 

o cliente em sua jornada, acompanhando seu processo decisório e fazendo ofertas promocionais ao longo dele; ii) A 

reestruturação de toda sua plataforma online, melhorando a experiência de compra do cliente, ampliando a oferta de 

produtos, além de fazer um reposicionamento comercial. O processo ainda está no começo, mas os resultados já são 

expressivos, conforme comentado acima; iii) Desenvolvimento do App, que ainda deve ganhar muitas funcionalidades, 

facilitando muito a organização da viagem para seus clientes, além de possibilitar a venda de serviços adicionais, como 

aluguel de carros ou compra de ingressos para passeios. 

Já em M&A, a empresa seguiu sua estratégia acelerada e comprou a Esferatur (R$1,8bi em reservas em 2017) e iniciou 

sua expansão internacional com as aquisições da Bibam e Transatlántica na Argentina (US$485mm em reservas em 2017). 

Enquanto no Brasil acreditamos que agora o potencial para mais aquisições seja reduzido, no internacional ainda há 

muitas oportunidades. 
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Finalmente, em relação a sucessão, 2018 já foi um ano de transição e acreditamos que com a ida do Luiz Eduardo Falco 

para o conselho e o Luiz Fernando Fogaça assumindo como CEO no começo de 2019 não ocasionará mudança na trajetória 

da empresa. 

 

Agradecemos a confiança,  

Apex Capital Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no 

passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. O investimento em Fundos 

não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC e não conta com garantia do administrador, do gestor ou de qualquer mecanismo de seguro. 

As informações contidas neste material são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de oferta de investimentos, convite ou 

venda e nem aconselhamento ou sugestão de investimento. Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos 

tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. 

Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Ressaltamos que: (i) os dados e informações 

aqui contidos não devem servir como base exclusiva para tomadas de decisões de investimento, que somente deverão ser executadas após a 

compreensão dos riscos envolvidos e da análise de seus objetivos pessoais, e (ii) os resultados e eventuais rentabilidades verificadas no passado para 

determinado produto, modalidade de investimento ou em algum segmento envolvendo derivativos como parte integrante de suas estratégias e políticas 

de investimento, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus investidorese, inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado 

e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos gerados. Em  se tratando de fundos de investimento, as 

normas da ANBIMA recomendam que a análise de rentabilidade de fundos de investimento seja efetuada considerando, no mínimo, 12 (doze) meses. 

Os fundos de investimento estrangeiros mencionados neste material não possuem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários e, 

consequentemente, não estão sujeitos a oferta pública no Brasil. Adicionalmente, restrições de natureza fiscal podem se aplicar em relação a 

investimentos por parte de residentes no Brasil. 

A Apex Capital Ltda, seus administradores e funcionários, isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente 

das informações contidas neste material. As informações utilizadas para a elaboração deste relatório foram consideradas como de procedência idônea 

pela Apex, no entanto, esta não se responsabiliza por eventuais inexatidões, omissões ou erros cometidos por suas fontes. Esta apresentação não 

deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada sob qualquer propósito, e seu conteúdo pode ser revisto ou alterado pela Apex a qualquer tempo, 

independente de notificação ou justificativa. 

 


