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Carta Sharp Capital 

Caro investidor, 

 

Esta é nossa primeira carta de gestão como Sharp Capital. Buscamos compartilhar parte de 

nossas discussões e ponderações, refletindo nossa visão no momento da carta, conscientes 

de que o futuro é incerto e nossas opiniões e investimentos estão em constante evolução. 

Utilizamos uma linguagem leve e entendemos que expressões em inglês são naturais no 

mundo atual. 

 

Dividimos a carta em duas seções, que podem ser lidas de forma independente: na primeira, 

abordamos o tema das fintechs, na segunda, tecemos algumas observações de mercado e um 

comentário sobre desempenho. Não é tarefa simples resumir nossos pensamentos em 

algumas páginas, mas estamos sempre ansiosos por discussões mais detalhadas com 

nossos parceiros. Boa leitura. 
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Elaborado por Sharp Capital e ilustrado por Dimas Yuli 

Parte 1 - O Fim Tech 
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“Given a ten percent chance of a 100 times payoff, you should take that bet every 

time” – Jeff Bezos 

 

As startups que buscam competir no setor financeiro através de soluções tecnológicas, as 

fintechs, estão em ebulição. O Nubank atingiu 5 milhões de cartões emitidos, o Banco Inter 

abre 7 mil novas contas todos os dias, a Stone e a Pagseguro combinadas atingiram 10% do 

mercado de adquirência, o Mercado Livre acessa quase 1 milhão de vendedores sedentos por 

crédito, além de um número crescente de neonatos que sonham com o nobre título de 

disruptor. Todas miram no mesmo alvo: o maior pool de lucros da América Latina, o dos 

grandes bancos brasileiros. Se a história serve de boa referência, a vasta maioria dos novos 

entrantes irá falhar de forma retumbante em seu objetivo de tomar o trono, mas são tantas 

tentativas simultâneas que o risco para os bancos não deve ser subestimado. 

 

Empreendedores salivam com a oportunidade que a tecnologia viabilizou e se inspiram ao 

observar as improváveis conquistas de recém-formadas empresas contra gigantes já 

estabelecidos. Seus sonhos grandes são sustentados por investidores, frequentemente 

instigados pela sensação de compra de um tíquete de loteria: pode-se alocar uma parcela 

muitas vezes pequena do patrimônio em troca da chance de imensos resultados no futuro. 

Além disso, em um ambiente de euforia tech, ganha força a opção de vender o investimento 

para um próximo (ainda mais animado) investidor muito antes da visão de longuíssimo prazo 

efetivamente se realizar. 

 

 

"Hoje a gente já ganha dinheiro... mas não tanto quanto a gente gasta" – Executiva 

de um grande aplicativo de entregas 

 

“Na minha época, dumping era algo que os grandes faziam contra os pequenos, e 

não o contrário!” - Executivo de um grande banco brasileiro 

 

Se considerarem que as armas dos novos concorrentes são apenas o acesso a capital barato 

por conta de valuations exuberantes e a capacidade de abdicar de lucros de curto prazo, os 

bancos podem estar subestimando a força do ataque. Há também vantagens competitivas 

tangíveis para quem começa: base de dados inteiras na nuvem, sistemas modulares 

conectados através de APIsa, cultura de tecnologia lastreada por funcionários jovens, 

frequentemente organizados sob o modelo de gestão Agileb, verticalização da capacidade de 

programação e uma regulação favorável, que incita a competição a despeito do risco a ser 

incorrido pelos consumidores. São elementos em franco contraste aos gigantescos sistemas 

legados dos bancos, com monumentais parques de armazenamento, parte da programação 

ainda em linguagem Cobol, cultura “old school” com adição do elemento tecnológico 

basicamente por contratação de terceirizados, além de rédea curta no controle do regulador1. 

 

O surgimento de novas e criativas formas de oferecer produtos por uma fração dos custos 

incorridos pelos bancos continua a evoluir: duzentos hubs distribuem as máquinas Stone pelo 

país, agentes autônomos prestam atendimento aos 500 mil clientes da XP, as mídias sociais e 

 
a API é a sigla para application programming interface, uma forma de programação que proporciona aos desenvolvedores de softwares e 

aplicativos a possibilidade de conectar de forma eficiente e segura sistemas de programação e tecnologias heterogêneos. 
 

b Agile é um método de organização da gestão empresarial, implementado geralmente através da formação de times autônomos, com missões 

predefinidas e composto por funcionários de diferentes áreas da companhia. Em seu conceito original, foi elaborado inicialmente por 

desenvolvedores de software que valorizavam as interações e os resultados acima dos processos e burocracias. 
 

1
 Curiosidade: a idade média dos mais de 3 mil funcionários da Stone, que vale em torno de R$ 20 bilhões na bolsa e que exibe o cobiçado título 

de primeiro investimento da Berkshire de Warren Buffett em uma empresa brasileira, é de apenas 25 anos! 
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o boca a boca permitem a difusão abrangente e quase instantânea de soluções que 

satisfazem os anseios do consumidor. 

 

Por mais que estejam diversificando, as redes de agências ainda constituem o principal canal 

de distribuição dos bancos. A força de trabalho é composta majoritariamente por bancários, 

que dentre outras peculiaridades, possuem uma jornada de trabalho diária de seis horas. Os 

gastos com segurança, monitoramento eletrônico e transporte de numerários são expressivos. 

O custo de operação dos quatro grandes bancos somados atingiu R$ 154 bilhões nos últimos 

12 meses, enquanto o lucro antes de impostos foi de R$ 107 bilhões. A oportunidade de 

mercado para as fintechs não reside apenas no já substancial pool de lucros, mas também no 

de custos2. 

 

Para ilustrar um caso prático de um ataque bem-sucedido, vejamos de forma simplificada 

como evoluiu o setor de adquirênciac, um segmento originalmente integrado aos grandes 

bancos, que foi destacado e aberto para competição. 

 

Atraídos pela “rentabilidade excessiva”3, distribuindo seus produtos através de canais distintos 

dos incumbentes e incentivados pela regulação, que fomentou a concorrência em vez de 

predefinir preços, mais de uma dezena de novas empresas adentraram o mercado, 

deflagrando intensa competição e o início de uma guerra de preços na disputa pelo cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fonte: Sharp Capital 

                        Ebitda Ajustado: Ebitda reportado + resultado da antecipação de recebíveis 

 

A cadeia de cartões de crédito é repleta de subsídios cruzados, com retornos exorbitantes na 

adquirência compensando riscos, perdas e custos em outros segmentos dentro dos bancos. 

Quando integrados aos bancos, os subsídios eram invisíveis a potenciais competidores, 

quando expostos, viabilizam o funcionamento das engrenagens equalizadoras do 

capitalismo4. 
 
 

c
 As empresas Rede, Cielo, GetNet, Stone, Pagseguro, entre outras, atuam no segmento de adquirência, fornecendo as máquinas, crédito e 

execução do processamento dos pagamentos via cartões de crédito e débito. 
 

2 Como exemplo, o custo por cliente do Banco Inter é sete vezes inferior ao dos bancos tradicionais. 
 

3 Em uma economia capitalista, raramente faria sentido usar o termo “rentabilidade excessiva”. Como em qualquer empresa, é natural que 

produtos de alta margem convivam com produtos de baixa margem em um determinado estabelecimento para garantir a coerência da equação 

financeira do modelo de negócios como um todo. A rentabilidade se torna conceitualmente “excessiva” apenas quando incita em demasia as 

tentativas de competição. 
 

4 Como exemplo, as adquirentes possuem o incentivo de estimular os varejistas a maximizar o número de parcelas de uma venda para com isso 

aumentar seus resultados de antecipação de recebíveis, mas quem fica com o risco da inadimplência por oferecer um crédito mais longo é o 

banco. Existem casos, inclusive, de adquirentes que simulam o equivalente a um parcelamento com juros que na realidade não existe, são 

parcelas sem juros, só que maiores e que rendem mais resultados para as adquirentes quando descontadas. 
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Dividir para Conquistar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Figura: Website de um banco com setas indicando os ataques de fintechs em cada segmento de atuação. 

 

O princípio de Pareto, também conhecido como regra 80/20, busca representar o que 

intuitivamente sabemos: em geral, poucos produtos representam a maior parte da 

rentabilidade de um negócio. No entanto, se um shopping incubar apenas lojas satélites, se a 

Hering vender apenas a calça jeans de maior margem, se a Raia e a Lojas Americanas 

venderem apenas marcas próprias, haveria danos importantes no fluxo e engajamento de 

clientes, no custo médio de produção e no poder de barganha com fornecedores, 

provavelmente inviabilizando a sustentabilidade de suas estruturas de gestão em função da 

magnitude do consequente downsizing necessário. 

 

Ao fatiar o ataque, as fintechs viabilizam o acesso a portas de entrada do setor nunca antes 

disponíveis. O primeiro flanco de batalha já foi perdido e a porta da adquirência foi 

escancaradamente aberta. Para o futuro, vemos duas portas de especial relação entre risco e 

retorno ainda bastante convidativas para os aspirantes a banco: as receitas de tarifas e o 

crédito consignado. 

 

 

“The only logical thing to do is to cheer for the favorite” – Malcolm Gladwell 

 

Em uma competição, geralmente torcemos pelo mais fraco ou pelo mais forte? Na última 

Copa do Mundo de futebol, a Islândia se tornou um instantâneo xodó ao extrair um improvável 

empate contra a poderosa Argentina, enquanto a Rússia ganhou uma massa pouco usual de 

simpatizantes por seu país ao eliminar a favorita Espanha. Na cultura em que vivemos, o 

ímpeto natural costuma ser torcer pelo mais fraco. O senso de justiça nesse caso é calcado 

em um conceito quase “socialista” a respeito de como a felicidade deve ser repartida entre as 

pessoas: se alguém já ganhou muitas vezes, a simpatia usualmente vai para o desafiante, que 

ainda não experimentou o sentimento de vitória. 

Carta Sharp Capital | janeiro 2019 
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Os grandes bancos são líderes e possuem um desafio de construção de imagem perante os 

clientes que não se pode vencer apenas através de despesas com marketing. Eles precisam 

reduzir subsídios cruzados com muito mais afinco, acelerar a “autodisrupção” através de um 

banco digital paralelo que possua uma estrutura de custos leve e expor o sangue, suor e 

lágrimas da real complexidade de atender a milhões de pessoas com a qualidade, capilaridade 

e segurança que apenas suas dimensões dominantes podem prover5. 

 

A agência do futuro não terá bancários nem manuseio de dinheiro físico, seus funcionários 

serão jovens geeks ensinando pessoas mais velhas a utilizarem seus smartphones ou 

computadores em um ambiente aberto e agradável, mais similar a uma loja da Apple que às 

antipáticas estruturas atuais. 

 

A longo prazo, falhar em se preparar para as novas formas de conquistar o cliente será o 

equivalente a se preparar para falhar. Aguardar por muitos anos observando a XP oferecer 

uma plataforma aberta, para só então seguir a mesma linha, viabilizou a criação dessa 

potência que está apenas começando a competir. Deixar para reagir à Stone e à Pagseguro 

depois que as mesmas já ganharam escala e recursos, é menos efetivo e muito custoso. Cabe 

ao banco estar um passo à frente e não atrás. A opção pela autoflagelação associada a se 

antecipar a um ataque antes que ele amadureça nunca será fácil. Don´t panic, but if you panic, 

panic first.  

 

 

“In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.” 

- Yogi Berra 

 

Um relevante investimento de nossos fundos hoje é um grande banco. Ainda devemos 

observar mais benefícios que malefícios da revolução tecnológica nesse setor. Por enquanto, 

aparentemente, estamos na parte boa da curva da digitalização: os ataques são 

impressionantes se observados individualmente, mas ainda se mostram como pequenos 

arranhões se considerarmos o todo completo. Enquanto isso, os ganhos de produtividade dos 

incumbentes obtidos através da digitalização aparecem imediatamente. 

 

Sob o risco de cometer o típico erro de subestimar a magnitude de uma disrupção, 

especialmente no mercado acionário, em que tendências de curto prazo são extrapoladas e 

trazidas a valor presente, acreditamos que os grandes bancos ainda possuem algum tempo 

para se adaptar à nova e implacável realidade. Enumeramos aqui alguns motivos: 

 

1) Temos sérias dúvidas sobre a viabilidade de se conceder crédito pela internet sem conhecer 

melhor o cliente. Como exemplo, numa transação de crédito online, 10% são travadas pelos 

bancos e Cielo, 5% adicionais são bloqueados pela Moipd. No total, 15% das transações de e-

commerce são potencialmente fraudulentas! Varejistas como Renner, CVC e Carrefour, que 

concedem crédito em suas lojas com sucesso há muitos anos, não aceitam fazer o mesmo no 

mar aberto do mundo online. No ambiente virtual, a seleção adversa dos clientes e a 

exposição a ataques de hackers e fraudadores do Brasil e do mundo são importantes desafios 

a serem superados. 

 
 
d Moip é um subadquirente que presta serviço de gateway e conciliação para o e-commerce de varejistas. Em 2016, foi adquirida pela Wirecard. 
 

5 Já há alguns avanços: Santander coloca a palavra Justo em seu slogan e foi o primeiro a isentar os 10 dias iniciais do cheque especial, 

Bradesco lançou o Next, que conta com um pacote gratuito e já capta 5 mil usuários novos por dia, o Itaú lançou o cartão Credicard Zero e teve 8 

milhões de propostas submetidas em 2018, as máquinas da Stelo oferecem a opção mais barata para o microempreendedor ou profissional 

autônomo dentre seus concorrentes. 
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2) A grande parte da poupança do país não reside em clientes jovens, aqueles mais facilmente 

propensos a lidar com mudanças e tecnologia. Perder participação de mercado nesse perfil de 

cliente traz um dano proporcionalmente mais suave à rentabilidade total no curto e médio 

prazo. 

 

3) Ainda não observamos casos relevantes de fraude e/ou insolvência para manchar a 

reputação dos competidores virtuais. No entanto, seria usual notar esse tipo de evento em 

setores pouco regulados, que se utilizam de alavancagem, que possuem grande oportunidade 

de crescimento e cujos investidores mantêm a guarda baixa na diligência, ávidos por não ficar 

de fora da próxima rodada de aportes. 

 

4) O estoque total de crédito no país é de crescentes R$ 3 trilhões e o negócio é intensivo em 

capital. 

 

Enquanto isso, o consumidor apresenta um menor grau de alavancagem pós-crise, o 

crescimento de carteira dos bancos privados será elevado e com rentabilidade marginal 

bastante alta, mesmo com redução de spreads. Ainda na esteira da digitalização, os ganhos de 

produtividade devem continuar. 

 

Vale uma ressalva relevante para o open banking, um potencial divisor de águas nessa batalha. 

Esse desenvolvimento regulatório permitiria aos novos entrantes acessar todo o histórico 

bancário de qualquer cliente, desde que autorizado pelo mesmo. A Europa tem sido 

vanguardista nesse sentido, mas seus efeitos ainda são incipientes e as dificuldades de 

execução são maiores que o imaginado. Acompanharemos com bastante atenção a evolução 

desse tema de longo prazo por aqui. 

 

Será a onda tech o fim do domínio dos bancos ou uma oportunidade de geração de valor? 

Neste momento, ainda acreditamos ser a segunda hipótese, mas caso nos próximos anos a 

primeira alavanca dos bancos para enfrentar quedas de rentabilidade acabe redundando em 

elevação de preços, como observado inicialmente no segmento de adquirência, a 

probabilidade de disrupção relevante mais à frente aumenta. Se, por outro lado, o foco for a 

readequação perene e relevante do patamar de custos operacionais, com ampla renovação 

cultural e reestruturação inteligente do modelo de negócios, o reinado poderá seguir 

relativamente incólume ainda por muitos anos. 

Carta Sharp Capital | janeiro 2019 
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When the mighty fall 
 

No artigo Buffett´s Alpha, publicado pela renomada gestora AQR, os autores decompõem o 

espetacular retorno obtido ao longo de mais de 30 anos pelo prodígio de Omaha e mostram 

que uma importante parte do retorno do investimento advém das chamadas safe companies6. 

  

Tamanha é a confiança na estratégia, que Buffett chega a alavancar seus investimentos 

utilizando-se das reservas técnicas de suas companhias de seguro, aquelas mesmas que 

compõem o lastro necessário para fazer frente aos sinistros esperados no futuro. Seguindo a 

tendência e/ou necessidade humana de simplificar problemas complexos em “regras de 

bolso”, fica a pergunta: basta investir com confiança nas companhias consideradas seguras? 

 

No Brasil, o Ibovespa apresentou alta de 15% no ano de 2018, porém, ao fragmentar a análise, 

nota-se uma importante queda das ações de alguns super-heróis no quesito de percepção 

média de segurança e qualidade para se investir. A Ultrapar, que até pouco tempo exibia seu 

track record de 40 trimestres consecutivos de crescimento de Ebitda, carregando consigo o 

selo de uma empresa pioneira em governança no Brasil, caiu 27% no ano. A Ambev, detentora 

de um domínio de mercado relevante e longevo, usufruindo de um dos modelos de gestão 

mais copiados pelo país, apresentou queda de 25%. A Raia Drogasil, líder em um setor de 

crescimento razoavelmente estável, com toda a sua comprovada excelência na capacidade de 

execução do modelo de negócios mais vencedor dentre seus pares, teve queda de 37%. 

 

Nos EUA, a monumental queda de 48% nas ações da GE, símbolo histórico de força e 

segurança do país, evaporou com US$ 90 bilhões da poupança dos americanos. Até as ações 

dos invencíveis gigantes tech americanos caíram expressivamente na segunda metade do 

ano. 

 

Por melhor que seja o negócio e a gestão, nenhuma ação trará retorno ao investidor 

independentemente do patamar de preço que se pague por ela, assim como nenhuma barreira 

competitiva será grande o suficiente que não possa ser quebrada, ou pelo menos arranhada, 

em algum momento, pelos competidores. 

 

 

Uma nota sobre China 
 

Aqui na Sharp, nossa busca por edge é micro, com foco nas companhias. Ao mesmo tempo, 

acompanhamos atentamente o contexto econômico para nossos investimentos, com especial 

interesse na economia chinesa, dada a relevância da mesma para diversos negócios no Brasil. 

 

Já se configura lugar comum escutarmos algum derivado da frase: “no atual estágio de 

desenvolvimento, o governo chinês não aceita crescer abaixo de 5,5% ao ano”, como se essa 

fosse uma escolha discricionária. Seria algo semelhante a afirmarmos que, aqui na Sharp, não 

aceitamos retornos abaixo de 20% ao ano. Infelizmente, a realidade frequentemente se 

sobrepõe à nossa vontade. O governo chinês, ao demonstrar diversas vezes seus poderes de 
qqqqqqqqqqqq 
 

6 ”Indeed, we find that stocks with the characteristics favored by Buffett have done well in general, that Buffett applies about 1.6-to-1 leverage 

financed partly using insurance float with a low financing rate, and that leveraging safe stocks can largely explain Buffett ’s performance.” https://

www.nber.org/papers/w19681.pdf 
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onisciência e onipotência advindos de um regime ditatorial, elevada poupança doméstica e 

uma conta de capital quase fechada, adestrou boa parte dos participantes de mercado a 

confiar na incrível hipótese de que seus desejos sempre se tornarão realidade, no máximo com 

alguns eventuais desvios de rota. 

 

Em seu livro Big Debt Crisis, Ray Dalio realça a relação umbilical entre crédito e os ciclos 

econômicos. Quando pessoas e empresas tomam crédito, elas recebem um montante que 

permite antecipar para hoje o consumo ou investimento que, de outra forma, só ocorreria no 

futuro. De tempos em tempos, por diversos motivos, existe a necessidade de amortizar 

alguma parte maior do principal recebido e, nesses momentos de desalavancagem, os ciclos 

passam por seus vales. 

 

A China acumula elevada dívida com lending standards excessivamente frouxos, 

especialmente nas empresas. No entanto, o governo praticamente erradicou os ciclos 

econômicos, atuando com ainda mais dívida e lending standards ainda mais frouxos sempre 

que avista sinais de maior desaceleração econômica. 

 

Reconhecemos os destaques obtidos pela gestão chinesa na área tech, em educação, na 

infraestrutura e na capacidade de execução surpreendente para uma economia com alto grau 

de estatização, mas a cada impedimento da desaceleração natural do ciclo, garante-se uma 

probabilidade maior da próxima virada ser mais difícil de controlar. Os ecossistemas que 

necessitam de contínuo e ininterrupto crescimento para se manter em funcionamento normal 

são conhecidos como esquemas de pirâmide, esquemas esses que nunca acabam com final 

feliz. 

 

O governo deve novamente acudir a economia em 2019, tornando difícil precisar o timing para 

o prevalecimento das forças de mercado. Ainda assim, nosso grau de preocupação vem se 

elevando. 

 

Nas empresas da bolsa brasileira ligadas às commodities, percebemos um momento 

especialmente curioso. Por um lado, não há nova oferta global significativa nos próximos dois 

anos para o minério de ferro, o aço e a celulose. Se o governo chinês permanecer exitoso em 

manter a roda girando por mais tempo, poderia haver falta de produto e um importante rally de 

preços. Por outro, convivemos com o constante risco de uma redução no patamar da 

demanda por commodities. Naquelas relacionadas à infraestrutura e ao setor imobiliário, 

vislumbramos um risco não da ordem de 2% ou 3%, mas sim de 10% a 15%. Com boa parte da 

oferta mundial vindo de produtores de baixo custo, apenas um preço muito vil seria capaz de 

deslocar a oferta e reequilibrar o mercado nesse caso. 
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Comentários de Desempenho 2018 

 

Sharp Equity Value 

 

O fundo apresentou alta de 18% e volatilidade realizada de 15% no ano. Os investimentos que 

mais contribuíram para esse resultado foram Bradesco, Petrobras, B3, Renner e Hering. Do 

lado negativo, tivemos apenas uma perda relevante, a posição de Hermes Pardini. Não fomos 

capazes de antecipar o surgimento de uma pressão competitiva no ambiente no qual a 

companhia atua, o que resultou numa desvalorização importante da ação e uma perda de 

1,6pp no fundo, que representou a devolução de metade dos ganhos obtidos em 2017. 

 

Em nossa estratégia, sempre buscamos um equilíbrio entre dois objetivos simultâneos e 

antagônicos: 1) queremos diversificar ao máximo, pois por maior que seja a margem de 

segurança percebida, sempre podemos estar errados ou algum risco pouco provável pode se 

materializar e 2) queremos concentrar ao máximo, já que não é fácil encontrar teses de 

investimento pouco difundidas e que acreditamos oferecer uma assimetria de retornos 

importante. 

 

De 2010 a 2015, carregamos cerca de 12 investimentos na carteira, sendo frequente pelo 

menos um deles com alocação de 15% a 20% do patrimônio do fundo. Nos últimos três anos, 

nosso portfólio tem sido mais diversificado, provavelmente devido ao período de bull market 

da bolsa. Nesse modus operandi da maior parte dos participantes de mercado, nos deparamos 

com menos frequência com forced sellers, com empresas negligenciadas pelos investidores e 

com precificações que viabilizam margens de segurança especiais.  

 

Por outro lado, pelos próximos dois anos, teremos a oportunidade de entrar em um novo ciclo 

de crescimento a partir de uma base de comparação favorável, amparados pela já visível 

retomada do crédito, com fatores de produção ociosos sustentando a inflação e o juro em 

níveis historicamente baixos. Esse já é o cenário esperado pela maioria dos investidores, logo 

está parcialmente embutido nos preços dos ativos. Como de praxe, cabe a nós a desafiadora 

tarefa de tentar buscar a diferenciação pela seleção das ações com os melhores retornos 

incorrendo nos menores riscos possíveis na formação do portfólio. 

 

Sharp Long Short 2X 

 

O fundo apresentou um retorno de CDI+6,8% e volatilidade realizada de 2,6% no ano. A 

combinação pouco usual entre o retorno final e a volatilidade apresentados reflete um ano 

atípico, em que houve grande diversificação na obtenção de resultados, com algumas 

posições relativamente pequenas, porém com ganhos extensos. Nos pares, a única perda 

relevante foi no segmento de supermercados, por conta do timing de dimensionamento da 

posição mal executado por nós. 

 

Em 2018, a bifurcação extrema do ambiente de investimentos advinda de um ano eleitoral no 

Brasil e o mini crash do mercado americano ao final do ano configuraram mais um teste 

interessante para a descorrelação usual de nossa estratégia do cenário macro. Seguimos 

buscando a combinação de ativos para controlar fatores de risco diversos e obter precisão 

adicional em nossas operações.  
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2019 

 

Quando afligidos pela má gestão, alguns modelos de negócio são capazes de uma sobrevida 

enquanto os desvios de rota não prevalecem sobre o passado glorioso. O legado de 

processos, incentivos, marcas, contratos, ou qualquer tipo de mérito construído pode perdurar 

algum tempo até ser destruído. Muitas vezes, por erros internos ou choques externos, 

observamos empresas que apresentam sinais claros de deterioração, mas que conseguem 

manter seus resultados financeiros intactos por algum tempo adicional. 

 

No negócio de gestão de recursos, um investimento vencedor no passado não oferece inércia 

de resultados para o futuro, cada dia é a estaca zero e a única certeza é que o ano vindouro 

será repleto de desafios. Não somos capazes de controlar resultados, mas podemos controlar 

de forma obsessiva nossos processos. Entramos em 2019 com uma nova insígnia, Sharp 

Capital, mas com a postura de sempre: constante guarda alta, espírito cético, muito empenho 

e trabalho de equipe para subirmos nossa própria barra e buscarmos a chance de fazer a 

diferença para nossos parceiros, sempre com responsabilidade e transparência.  
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Tabelas de Rentabilidade 

Sharp Equity Value Feeder FIC FIA

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Benchmark Acum.
Acum.

Benchmark

2010 2,40% 2,40% 1,07% 2,40% 1,07%

2011 -4,64% 0,69% 7,84% 1,65% 1,68% -0,65% -5,67% -5,64% -7,44% 10,64% -1,57% 0,93% -3,71% 11,38% -1,40% 12,57%

2012 6,11% 5,74% 3,21% -0,28% -3,52% 2,09% 2,29% 0,96% 3,59% -0,34% 1,85% 3,71% 28,10% 14,26% 26,31% 28,62%

2013 0,60% 2,19% -0,70% 1,38% 0,51% -6,54% 1,19% 3,93% 5,15% 5,13% 0,44% -0,88% 12,51% 11,87% 42,11% 43,88%

2014 -4,89% 0,01% 4,89% 1,99% 1,99% 3,71% 0,92% 4,47% -5,60% 2,44% 3,93% -2,63% 11,06% 12,91% 57,83% 62,45%

2015 -5,15% 4,73% 1,57% 3,75% -2,65% 2,06% -0,97% -3,78% -3,21% 2,08% 0,81% -1,68% -2,94% 17,32% 53,19% 90,59%

2016 -1,05% 2,17% 8,20% 3,91% 0,19% 4,26% 6,20% -0,64% -0,30% 5,00% -5,25% 0,94% 25,44% 13,36% 92,16% 116,05%

2017 5,33% 1,93% 0,94% 1,03% -0,43% 1,98% 3,88% 4,18% 1,64% -0,17% -1,85% 2,80% 23,17% 8,75% 136,68% 134,96%

2018 6,37% 0,11% 0,66% -0,91% -4,81% -2,92% 4,44% -3,14% -0,15% 11,81% 4,08% 2,60% 18,36% 9,12% 180,14% 156,39%

Sharp Equity Value Inst FIA

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Ibov Acum.
Acum.

Ibov 

2013 0,08% 3,99% 5,59% 5,69% 0,73% -1,54% 15,19% 6,48% 15,19% 6,48%

2014 -4,77% -0,04% 4,61% 1,48% 2,04% 4,26% 0,84% 5,32% -7,23% 2,49% 4,60% -3,26% 9,85% -2,91% 26,54% 3,38%

2015 -5,56% 5,23% 3,04% 3,75% -1,75% 2,11% -0,42% -3,79% -2,96% 1,96% 0,52% -1,15% 0,40% -13,31% 27,04% -10,39%

2016 -0,07% 1,90% 7,58% 3,59% -0,95% 4,51% 6,01% -1,30% -0,93% 5,81% -6,14% 0,75% 21,83% 38,94% 54,77% 24,50%

2017 5,85% 1,96% 0,43% 1,07% -1,01% 2,02% 4,91% 4,88% 1,77% -0,57% -2,18% 3,54% 24,75% 26,86% 93,08% 57,94%

2018 7,14% -0,56% 0,71% -1,38% -5,43% -2,78% 4,38% -3,98% -0,20% 12,48% 4,44% 4,05% 18,93% 15,03% 129,63% 81,68%

Sharp Ibovespa Ativo FIA

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Ibov Acum.
Acum.

Ibov 

2007 -4,51% -3,93% 11,25% 8,78% -3,32% 0,98% 8,38% 10,08% 8,38% 10,08%

2008 -11,62% 11,37% -7,49% 7,38% 12,76% -10,01% -9,26% -8,78% -14,03% -22,27% 3,61% -0,01% -43,15% -41,22% -38,38% -35,30%

2009 2,74% 0,09% 3,81% 15,93% 11,69% -3,56% 9,97% 3,15% 9,86% 3,95% 7,59% 2,02% 89,55% 82,66% 16,79% 18,18%

2010 -2,20% 1,14% 4,47% -0,95% -5,93% -1,79% 13,57% 0,17% 7,45% 4,72% -2,44% 2,61% 21,17% 1,04% 41,51% 19,42%

2011 -2,65% 1,33% 3,05% -1,09% -0,48% -1,87% -3,66% -4,35% -5,39% 8,53% -1,91% 0,34% -8,56% -18,11% 29,40% -2,21%

2012 8,35% 4,35% -0,58% -2,04% -8,04% 0,40% 1,66% 1,08% 3,94% -0,81% 0,46% 4,66% 13,25% 7,40% 46,54% 5,02%

2013 -0,88% -0,64% -1,68% 2,01% -1,54% -9,18% 1,70% 4,11% 5,32% 6,96% -1,15% -2,69% 1,33% -15,50% 48,49% -11,25%

2014 -7,13% -1,23% 4,90% 2,24% 0,16% 4,08% 3,92% 8,24% -12,04% 1,13% 2,88% -6,34% -1,13% -2,91% 46,81% -13,83%

2015 -6,74% 8,64% 0,17% 7,10% -5,91% 1,28% -3,16% -7,53% -3,94% 1,08% -0,98% -3,52% -13,97% -13,31% 26,31% -25,31%

2016 -3,79% 3,83% 14,14% 6,40% -5,31% 5,59% 10,00% -0,05% -0,64% 9,14% -6,78% -2,01% 32,10% 38,94% 66,86% 3,78%

2017 7,52% 3,00% -2,07% 0,36% -2,94% 1,11% 4,60% 6,94% 3,57% 0,26% -4,02% 5,34% 25,44% 26,86% 109,31% 31,65%

2018 12,03% 1,59% 1,52% 0,39% -9,11% -5,31% 8,94% -3,74% 3,23% 11,59% 3,15% -0,12% 24,24% 15,03% 160,03% 51,44%
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Tabelas de Rentabilidade (cont.) 

Sharp Long Short FIM

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano CDI Acum.
Acum.

CDI

2005 0,31% 2,67% 2,10% 1,76% 2,44% 2,78% 1,31% 1,72% 2,57% 19,08% 12,88% 19,08% 12,88%

2006 2,62% 0,68% 1,83% 2,59% 2,31% 0,96% 2,26% 2,35% 0,82% 1,65% 1,28% 1,85% 23,36% 15,03% 46,89% 29,84%

2007 1,77% 1,60% 1,43% 1,38% 1,69% 1,60% 1,43% -0,30% 0,63% 1,18% -0,81% 0,85% 13,14% 11,82% 66,19% 45,19%

2008 -0,41% 1,24% 0,40% 1,17% 1,71% 0,46% 0,09% -0,27% -0,42% -0,04% 1,36% 0,56% 5,98% 12,38% 76,12% 63,16%

2009 0,87% 1,12% 0,12% 1,84% 1,23% 0,43% 1,57% 0,45% 1,56% 1,46% 0,38% 1,99% 13,81% 9,88% 100,45% 79,27%

2010 1,63% 0,26% -0,30% 2,19% 0,36% 0,89% 2,07% 2,35% 1,91% 1,53% 1,04% 1,89% 16,99% 9,75% 134,51% 96,75%

2011 0,78% 0,98% 1,15% 1,28% 1,41% 1,50% 1,43% 0,83% 1,03% 0,60% 0,62% 0,58% 12,89% 11,60% 164,74% 119,57%

2012 0,46% 0,83% 1,25% 0,89% 1,32% 0,48% -0,28% 0,35% 0,20% 2,01% 0,80% 0,65% 9,32% 8,40% 189,40% 138,01%

2013 1,01% 1,01% 0,19% 1,27% 1,01% 0,62% 0,36% 1,20% 0,91% 1,28% 0,86% 0,78% 11,00% 8,06% 221,23% 157,20%

2014 0,86% 0,85% 0,61% 1,07% 1,46% 1,16% 1,33% 0,76% 0,85% 0,76% 1,83% 1,67% 14,02% 10,81% 266,26% 185,01%

2015 0,57% 0,48% 1,77% -0,91% 1,13% 1,58% 1,43% 1,47% 0,62% 0,96% 1,32% 1,00% 12,01% 13,24% 310,25% 222,75%

2016 1,21% 0,20% 1,55% 1,10% 3,24% 1,31% 0,74% 1,21% 0,35% 1,16% 0,14% 2,18% 15,33% 14,00% 373,16% 267,93%

2017 1,45% 0,53% 2,01% 0,80% 0,83% 1,19% 0,67% 0,76% 0,49% 0,81% 0,09% 0,54% 10,64% 9,93% 423,52% 304,45%

2018 0,98% 0,90% 0,81% 0,36% 0,60% 0,48% 0,77% 0,53% 0,06% 1,79% 0,65% 0,86% 9,15% 6,42% 471,41% 330,42%

Sharp Long Short 2X FIM

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano CDI Acum.
Acum.

CDI

2015 1,33% 1,61% 1,78% 0,48% 1,02% 1,60% 1,05% 9,20% 7,78% 9,20% 7,78%

2016 1,40% -0,34% 1,86% 1,27% 4,92% 1,56% 0,61% 1,38% -0,25% 1,40% -0,66% 3,24% 17,51% 14,00% 28,33% 22,87%

2017 2,03% 0,39% 2,73% 0,84% 0,88% 1,67% 0,72% 0,89% 0,59% 1,04% -0,22% 0,60% 12,83% 9,93% 44,79% 35,06%

2018 1,33% 1,27% 1,22% 0,28% 0,83% 0,56% 1,09% 0,56% 0,05% 3,09% 0,96% 1,26% 13,21% 6,42% 63,92% 43,73%


