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                                                                                      “Although it’s easy to forget 
sometimes, a share is not a lottery ticket…its part-ownership of a business. “ 
  

Peter Lynch                                                                                                                                                                             
Investor and former manager of Magellan Fund 

 

O Fundo EAC encerrou o 1º trimestre de 2018 com uma rentabilidade acumulada de 13,48% frente a uma 

alta de 11,73% do IBOVESPA.  

 

O primeiro trimestre do ano foi agitado e com vários eventos importantes. Enquanto as bolsas de países 

desenvolvidos caíram, as de países emergentes tiveram boa performance. No Brasil, mesmo com juros 

longos ainda muito altos, o destaque foi a Bolsa e o dólar que subiram bastante no período. 

Em fevereiro de 2018, com temor de uma alta de inflação mais acelerada no EUA, o VIX (índice que mede a 

volatilidade da S&P 500) começou a subir fortemente, impulsionado principalmente pelo movimento de 

stop dos ETF’s (instrumentos de investimentos) que apostavam que a volatilidade continuaria baixa. Este 

índice repentinamente subiu de 10% para 50% e ocasionou a quebra de diversos desses instrumentos que 

apostavam na baixa volatilidade do mercado. Para se ter uma ideia, só vimos algo dessa magnitude na crise 

de 2008.  Como uma das nossas estratégias de hedge, há algum tempo, tem sido de aproveitar da 

volatilidade extremamente baixa do S&P, nos beneficiamos enormemente desse movimento e nossa 

posição de “puts” proporcionou um excelente retorno ao fundo.  

No Brasil continuamos confiantes que o ciclo positivo continua, tanto no ambiente econômico quanto 

político. Apesar de alguns dados, como vendas no varejo terem vindo um pouco mais fracos, acreditamos 

que faz parte do processo de retomada, que é lenta e com movimentos não lineares. Vemos que parte do 

desapontamento com os dados do consumo tem se dado em função da dinâmica da busca por crédito, que 

ainda está em níveis muito baixos em função das dúvidas no quadro eleitoral.  Caso haja um desfecho 

eleitoral razoável empresas e pessoas irão aumentar a demanda e os bancos irão liberar recursos mais 

rapidamente. Em resumo, acreditamos que existe um crescimento represado e que aparecerá mais 

fortemente a frente.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no Ano

EAC 7,93% 5,30% -0,15% 13,48%

IBOV 11,14% 0,52% 0,01% 11,73%
2018

Rentabilidade Fundo EAC
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Na bolsa vemos um cenário de grande dispersão. Em 2016/17 praticamente todas as ações subiram, porém 

esse ano temos visto que enquanto algumas ações caem fortemente, outras sobem bastante.  Acreditamos 

que o mercado está mais seletivo e está punindo (as vezes injustamente) empresas que estão 

desacelerando crescimento e negociavam a múltiplos altos. Achamos que podem estar havendo exageros e 

portanto estamos atentos às oportunidades de adquirir ótimas empresas a preços interessantes ou até 

aumentar a posição naquelas que já somos acionistas.  

Vale destacar mais uma vez a baixa alocação de investidores locais na bolsa brasileira e isso pode gerar um 

fluxo potencial enorme para as ações e ativos de renda variável em geral. Com a Selic ao redor de 6.50% os 

brasileiros têm procurado alternativas de retornos mais atraentes. Fundos multimercado e de ações têm 

capturado boa parte desses recursos sendo que, nos últimos 12 meses, captaram aproximadamente 150 

bilhões de reais (100bi em multimercado e 50bi em ações). O caminho natural de boa parte dessa alocação 

é a bolsa e vemos que essa dinâmica, que está apenas no início, deve continuar.  

Nesse cenário, vemos que a seleção de empresas tem maior impacto na performance do fundo do que o 

tamanho marginal de nossa exposição. Neste trimestre, geramos um excelente retorno mesmo com uma 

exposição menor, pois as empresas investidas se valorizaram acima da média do mercado. Nossa estratégia 

ativa de “sizing”, gestão de hedges e caixa ao redor de 17% também geraram oportunidades e ganhos para 

o fundo.   

Ao longo do último trimestre diminuímos nossa posição em Alpargatas, Hypera, Porto Seguro e Gerdau. 

Zeramos nossa posição em Lojas Renner e fizemos uma nova posição em IRB Brasil RE. Também zeramos 

nossa alocação em empresas estrangeiras e permanecemos com 1/3 dos hedges em S&P 500.  

 

 

Setor %NET

Alimentos e Bebidas 2,64% Tipo Exposição

Bancos 10,15% Empresas Locais 78,33%

Seguros 17,99% Empresas Estrangeiras -               

Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos 4,76% Dólar -               

Consumo Discricionario 9,06% Hedge IBOV (6,60%)

Media, Tecno e Telec 5,51% Hedge S&P (6,05%)

Papel e Celulose 2,15%

Real Estate 4,75%

Siderurgia 13,61%

Exposiçao por Ativo
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Senior Solution 

Gostamos do setor financeiro! 

Gostamos de empresas de tecnologia! 

Que tal, uma empresa que consegue capturar o melhor dos dois mundos? 

O setor financeiro e o setor de tecnologia são dois temas que interessam muito a SFA. Os dois setores são 

muito dinâmicos e oferecem múltiplas oportunidades de investimentos. Quando bem administradas e 

posicionadas estrategicamente, as empresas destas duas vertentes são capazes de entregar altos retornos a 

seus acionistas. Muitas empresas financeiras e de tecnologia já fizeram parte e algumas ainda compõem o 

núcleo estratégico do nosso portfólio. Conhecemos muito bem estes segmentos, que fazem parte da história 

do Fundo e da história do family office que compõem a base de nossos cotistas. 

Atualmente temos uma posição da carteira do Fundo investida na Senior Solution (SNSL3), empresa líder no 

desenvolvimento de softwares para o setor financeiro no Brasil. Ou seja, uma empresa que combina bem os 

dois setores citados. A empresa possui uma trajetória interessante, estratégias bem definidas, excelente 

gestão, padrões elevados de governança, histórico de forte crescimento com rentabilidade e ainda possui 

muitas oportunidades para multiplicar o seu tamanho. 

A Senior atua como provedora especializada de software para o setor financeiro tendo como clientes bancos 

de todos os portes, seguradoras, gestoras de recursos, administradoras de consórcios e instituições 

previdenciárias. Ao longo do tempo, a Companhia desenvolveu e adquiriu softwares proprietários para o 

segmento financeiro com um modelo de negócios baseado em produtos, além de oferecer outros serviços 

como oportunidades de negócio. Pioneira no Brasil na adoção do conceito one-stop-shop (empresa 

apresenta um portfólio de solução completa, sem necessidade de terceirização extra) atua nos seguintes 

segmentos. 

 • Software: desenvolve sistemas voltados às necessidades das instituições financeiras 

relacionadas ao processamento de operações. Em geral, nessa linha de negócios as receitas são provenientes 

de contratos de longo prazo e são realizadas por meio da cobrança das mensalidades relacionadas a 

"Licenciamento, suporte e manutenção", que a Senior classifica como receitas recorrentes. Além disso, essa 

unidade possui receitas provenientes de "Implantação e customização", proveniente de serviços 

relacionados aos sistemas proprietários, classificadas como variáveis. 
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 • Projetos: compreende as receitas oriundas dos serviços não relacionados aos sistemas 

proprietários da Companhia. As linhas de projetos dividem-se em dois segmentos: (i) Tecnologia: fábrica de 

software para o desenvolvimento de sistemas personalizados, compreende receitas baseadas em contratos 

por demanda; e (ii) Consultoria: com receitas baseadas em contratos por projeto, reconhecidas de acordo 

com o percentual de conclusão. 

 • Outsourcing: compreende receitas dos serviços de terceirização de processos críticos de 

tecnologia e negócios, com alocação de profissionais de TI para atividades de análise, desenvolvimento e 

manutenção de sistemas. Em razão do alto grau de renovação dos contratos, tal receita é classificada como 

recorrente. 

A Senior Solution, desde a sua fundação, cresce a uma taxa composta anual de mais de dois dígitos ao ano e 

somente nos últimos 5 anos conseguiu triplicar o seu faturamento. Desde o seu IPO em mar/13 até mar/18, 

o retorno ao acionista foi de 161,06% com dividendos reinvestidos. 

 

Breve Histórico 

Em 1996, os Srs. Bernardo Gomes e Luciano Camargo, largaram seus empregos na área de TI de grandes 

instituições financeiras para abrirem o próprio negócio. Os dois principais fundadores da Companhia, ao 

longo de suas carreiras, acompanharam toda a mudança tecnológica do setor bancário desde a era dos 
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grandes mainframes que rodavam todas as contas bancarias de uma instituição financeira até o recente 

conceito de computação em nuvens, o que permite hoje os bancos focarem em tecnologia de software, sem 

a necessidade de massivos investimentos em equipamentos. Os fundadores possuem ligação íntima com a 

indústria e conhecem bem as necessidades de seus clientes. 

Após estabelecer uma boa reputação e penetração no mercado como desenvolvedora de softwares 

proprietários para o setor bancário, iniciaram em 2005 uma nova fase de crescimento. Com aporte de capital 

de investidores como o BNDES e a gestora de private equity Stratus, desenharam uma estratégia para ampliar 

a oferta de produtos e serviços, expandir a carteira de clientes e acelerar o crescimento via aquisições.  

O plano desenhado foi bem sucedido e no período de 2005 a 2012, a Companhia realizou cinco aquisições e 

ampliou sua base de clientes, de produtos além de entrar em novos sub-segmentos do setor financeiro, 

multiplicando o seu tamanho em 10 vezes. 

Como o mercado de software no Brasil é muito fragmentado, a Companhia desenhou um plano para se tornar 

a principal consolidadora do setor de TI para o mercado financeiro, realizando aquisições seletivas. Assim em 

março de 2013, realizou sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO) na B3, tendo captado R$40 milhões, com o 

propósito de executar essa estratégia de consolidação. No mercado de capitais, a empresa começa também 

uma história muito interessante, pois foi a primeira companhia aberta com ações negociadas no Bovespa 

Mais, segmento de listagem idealizada para empresas de pequeno e médio porte que desejam ter acesso 

gradual ao mercado de capitais.  

Como a SFA entrou no negócio. 

O family office dos cotistas do nosso fundo, já atuava nesse setor desde o fim dos anos 90, através da Invest 

Tracker Tecnologia, primeira empresa de análise e ranking de fundos de investimentos do Brasil, que mais 

tarde foi vendida para o grupo Thomson Reuters. Na venda foi realizado um spin-off (somente a divisão de 

ranking de fundos foi vendida para o grupo Thomson) e criada a SmartBrain Financial System primeira 

empresa brasileira a fazer um software de consolidação de extratos financeiros.  

Como nossos cotistas já conheciam o mercado e acompanhavam a história da Senior, no IPO a SFA se 

interessou pela Companhia e se tornou acionista, inicialmente com uma pequena participação. Vale lembrar 

que normalmente não gostamos de entrar em IPOs, pois são raras as ofertas que são feitas a preços atrativos 
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e com planos estratégicos realistas e bem definidos. Não foi o caso da Senior e logo mais tarde, elevamos 

nossa posição para 5% do capital da Companhia, nos tornando um dos acionistas relevantes. 

Estratégia de Crescimento 

A entrada da Senior Solution no mercado de capitais brasileiros resultou na aquisição de mais quatro 

empresas, o que a fez passar de uma faturamento de R$46 milhões em 2013 para R$134 milhões em 2017 

(praticamente triplicou de tamanho). 

 

 

Após cumprir com o plano apresentado aos seus acionistas na época da abertura de capital, a Companhia 

migrou para o Novo Mercado no ano de 2017, segmento de listagem de mais alto padrão de Governança 

da B3. Uma trajetória de sucesso e única no mercado acionário brasileiro, demonstrando que a Bolsa não é 

somente uma terra de gigantes. 

A estratégia de crescimento da companhia está baseada em: 

1 - Crescimento orgânico. Através de conquista de novos clientes. 

2 - Cross Selling. Com a possibilidade de venda de outros produtos na base de clientes. 

3 - Desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

4 - Por último e não menos importante: Aquisições. 
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Os três primeiros itens vem sendo realizados através de um trabalho de gestão bem alinhado e motivado 

por uma equipe especializada e altamente capacitada. Normalmente esse setor apresenta uma taxa média 

de crescimento de 10% ao ano e o crescimento orgânico da Sênior tem sido de aproximadamente de 15,3% 

ao ano. 

Porém, a estratégia de crescimento está relacionada, principalmente, à capacidade de consolidação das 

empresas de software e serviços de tecnologia para a vertical financeira e, portanto, da implementação de 

aquisições bem-sucedidas que tragam complementariedade e sinergias. Como dissemos o setor de 

softwares e serviços de tecnologia para vertical financeira no Brasil é bastante fragmentado e a estratégia 

de crescimento é dependente da capacidade da Senior Solution de fazer boas aquisições.  

É importante destacar uma característica da vertical financeira. Quando um Banco ou instituição financeira 

adquire um software para as suas atividades core, raramente irão trocar de provedor devido ao alto custo, 

riscos operacionais, dificuldades de adaptação com os sistemas legados da instituição, tempo de 

desenvolvimento, implementação e curva de aprendizagem na utilização. Uma vez instalado o software, 

serão necessárias somente atualizações e manutenções, a troca de provedor (o chamado “churn”) é muito 

rara de acontecer. Um desenvolvimento de software até a sua viabilidade comercial e retorno do 

investimento também pode ser muito caro e arriscado para uma empresa de software. Por isso, as 

aquisições acabam sendo o principal driver de crescimento. 

Porém, as aquisições que acrescentam valor não são fáceis de acontecer e por isso precisam ser seletivas. 

Não há como prever um tempo certo para sua execução e a capacidade de continuar a ampliar os negócios 

por meio de aquisições depende de diversos fatores, dentre os quais estão a identificação e avaliação das 

oportunidades e negociação em condições favoráveis.  

O crescimento por meio de aquisições apresenta também risco de exposição às responsabilidades 

sucessórias. Outros players do setor também estão em busca de crescimento por meio de aquisições e 

parcerias estratégicas, o que aumenta a competição e reduz a probabilidade de sucesso na implementação 

de tal estratégia. Não é portanto uma atividade tão simples. 

DICIPLINA DE CAPITAL 

O histórico de aquisição da Senior Solution mostra duas características importantes: a disciplina de capital 

da companhia e a rápida integração das empresas adquiridas com ganhos de sinergia em um curto espaço 
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de tempo. A empresa mesmo capitalizada foi muito disciplinada e seletiva nas aquisições. Foi feito um 

mapeamento extensivo em um setor com grande número de players pequenos e extremamente 

especializados.  

Para que as aquisições tragam retorno ao acionista da Senior as empresas alvo, têm que fazer sentido na 

composição de portfólio de produtos e de clientes. Não basta apenas crescer por crescer. É necessário 

saber o que está comprando e acima de tudo, o quanto irá pagar a fim de ter ótimo retorno sobre o capital 

investido e mitigar riscos que possam incorrer na integração. 

Podemos afirmar que as aquisições realizadas pela Senior ao longo de sua história foram muito bem 

negociadas. No setor de tecnologia utiliza-se como uma das medidas de avaliação (logicamente não única) 

um múltiplo do faturamento da empresa, pois muita das companhias são pequenas e podem ganhar escala 

e lucratividade dentro de uma estrutura maior, melhor gerida e mais consolidada. Na média a companhia 

conseguiu adquirir empresas com um múltiplo entre 1,0x e 1,5 vezes o faturamento. Para se ter uma ideia, 

o mercado de software negocia de 3 a 5 vezes o mesmo múltiplo e a Senior Solution, após sua trajetória de 

crescimento já negocia a um múltiplo de mais 2,0x sua Receita Liquida. 
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Um bom exemplo de que a Senior Solution tem sido bem sucedida em sua principal estratégia, é a aquisição 

da att/PS, a mais relevante até o momento, e que consolidou o plano de aquisições apresentado na oferta 

pública de ações. Esta aquisição foi transformacional para a CIA, que dobrou de tamanho, e foi realizada a 

um múltiplo médio de 1,0X seu faturamento. Nessa aquisição, a Senior utilizou-se de parte dos recursos do 

IPO e de um pequeno endividamento. Em menos de um ano conseguiu integrar totalmente as operações da 

att/PS, retornando rapidamente ao patamar de lucratividade antes da aquisição e zerando a dívida com o 

lucro obtido pela combinação das duas empresas. Além da questão financeira, a att/PS trouxe novos clientes 

e segmentos de atuação dentro da vertente financeira como planos de saúde complementar. A aquisição foi 

emblemática e bem sucedida. 

Após a compra de nove empresas em treze anos, com um múltiplo médio de 1,0x Receita Liquida, a Senior 

apresentou crescimento médio anual de 29,4% ao ano e adicionou retorno aos seus acionistas de forma 

consistente e com baixo risco, destacando-se cada vez mais como a maior companhia do setor de tecnologia 

no seu nicho de atuação e tornando-se líder da indústria. 

Vale destacar que não só de aquisições veio toda a geração de valor da Sênior. A estrutura corporativa, a 

governança robusta e a capacidade de gestão sustentam todos os esforços e contribuem para um ambiente 

de confiança com os acionistas. A SFA considera a governança aliada à uma gestão competente e alinhada 

aos acionistas, essencial ao considerar uma participação em uma empresa. A confiança da SFA na governança 

e na gestão da empresa é um ponto chave deste investimento, pois este setor está em constante mudança. 

Nada adianta realizar aquisições, se a companhia não possui capacidade de se adaptar a novos paradigmas. 

E, a partir de agora? 

A companhia encerrou 2017 com mais de 300 clientes, entre eles os maiores bancos do sistema financeiro 

nacional, importantes gestores de recursos, corretoras, entidades de previdência complementar e algumas 

das principais seguradoras e administradoras de consórcio com atuação no país. São mais de 750 

colaboradores nos escritórios de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, com profundo 

conhecimento do setor financeiro e amplo domínio de modernas tecnologias. 

Como vimos, as aquisições foram totalmente integradas e contribuíram significativamente para o 

crescimento das receitas, geração de caixa e lucratividade e, mesmo com o forte e rápido crescimento 

histórico da empresa, isso ainda é só o começo. O promissor setor de tecnologia bancária está longe da sua 
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maturidade e enxergamos potencial ainda maior para a empresa continuar nessa estratégia. A Senior tem 

mais de 70 empresas mapeadas para dar andamento ao seu processo de parcerias e novas aquisições. 

Nos EUA, o setor de tecnologia bancária está concentrado na mão de apenas 4 empresas. No Brasil, a Senior 

Solution, sendo a maior do setor, não possui nem 5% do mercado de segmento bancário, o que confirma seu 

potencial de mercado e a chance de ser a principal consolidadora do segmento.  

O setor de tecnologia financeira é tão promissor quanto desafiador. Vemos a forte evolução dos novos meios 

de pagamentos, as novas tendências de comportamento dos usuários, as novas tecnologias como as 

plataformas de APIs, o blockchain e um número crescente de start ups de tecnologia que querem participar 

do setor (as famosas fintechs). A história de tecnologia dos bancos, amplamente implementada nas décadas 

de 1970 e 1980, precisa se adaptar a esse novo mundo e isso já está acontecendo, basta ver o movimento de 

Bancos como Itaú, Santander, BTG, Original, entre outros. Os millennials esperam uma interação constante 

e imediata com suas marcas favoritas, por isso podem surgir eventuais forças disruptivas no mundo bancário 

que tem o potencial de criar novos negócios e demandas.  

Estar atento a esse movimento não é apenas uma preocupação das empresas de TI, mas sim do mundo 

corporativo e dos negócios em geral. Por isso, valorizamos gestores que estejam atentos aos seus segmentos 

e vimos que a Senior, já pensando nisso, criou recentemente a Torq, uma empresa nova, independente, 

formada em parceria com a Clay Innovation, empresa de inovação, fundadora do FintechLab, dedicada a 

inovação no setor financeiro com parcerias com o Google e Amazon.  

 

Agradecemos a confiança                               

Equipe SFA Investimentos 
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Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda. e tem caráter meramente informativo. Fundos de Investimento não contam 

com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de 

Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura 

cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada 

não é líquida de impostos. Este fundo utiliza estratégias 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. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze 

meses). Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos de ações podem estar expostos 

a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes 

Administração e Custodia 
BRADESCO BEM DTVM   
Av. Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º. andar 
Vila Yara – Osasco 
São Paulo - Brazil 
Tel: +55 11 3684-9432 
centralbemdtvm@bradesco.com.br  

 

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