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Itaúsa (ITSA4 – Compra) 

Novo Preço Justo aponta para um retorno consistente 

A Itaúsa é uma empresa Holding e tem seu resultado composto pelo Resultado de 

Equivalência Patrimonial (REP) apurado a partir do lucro líquido de suas empresas 

investidas e do resultado de investimentos em ativos financeiros. Após a aprovação em 1º 

de outubro da incorporação da XPart S.A. pela XP Inc., a Itaúsa passou a ser, direta e 

indiretamente, detentora de ações Classe A de emissão da XP equivalentes a 15,07% do 

capital total e 4,74% de seu capital votante. Nesse contexto reavaliamos a precificação das 

companhias investidas e elevamos o Preço Justo de ITSA4 de R$ 13,50/ação para R$ 

15,00/ação. Permanecemos com recomendação de COMPRA.  

Para a precificação, utilizamos, de forma conservadora, um desconto de holding de 18,5% (Fig.1). Temos 

um preço justo de R$ 32,00/ação para o Itaú Unibanco (ITUB4) e de R$ 265,00 para XP Inc. (XPBR31). 

Consideramos ainda o preço justo de R$ 55,00/ação para ALPA4 e de R$ 25,00 para DXCO3. Para as 

demais companhias investidas utilizamos o valor contábil (R$ 2,6 bilhões para Aegea, R$ 1,3 bilhão para 

Copa Energia e R$ 1,4 bilhão para NTS). O preço dos demais ativos e passivos líquidos soma R$ 5,3 

bilhões negativos. Desse modo, chegamos a um valor para Itaúsa, proporcional a estas respectivas 

participações, de R$ 154,7 bilhões, equivalente a R$ 18,41/ação, que após o desconto de 18,5% se 

traduz no Preço Justo de R$ 15,00/ação. 

Atentar que a posição da Itaúsa na XP, embora não estratégica, deve continuar sendo o segundo maior 

investimento da Holding. O plano é reduzir gradualmente, utilizando os recursos para investir em novas 

companhias, recompra de ações, aumento dos proventos e/ou amortizar dívidas. 

 

Análise de sensibilidade do Desconto versus o Preço Justo. Fizemos uma análise de sensibilidade, cujos 

resultados podem ser vistos na Fig.2, variando o desconto de holding no intervalo entre 14,7% e 25,1% 

com um preço justo variando entre R$ 15,70/ação e R$ 13,80/ação, com base nas premissas descritas 

anteriormente. O desconto atual de 22,2% aponta para um preço justo de R$ 14,33/ação. Como 

destacado, consideramos (de forma conservadora), um desconto de holding de 18,5% correspondente 

ao Preço Justo de R$ 15,00 por ação.  
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O Valor de Mercado das Partes (soma das companhias investidas) versus o Preço da Itaúsa aponta para 

um “desconto de holding” de 22,2% no fechamento de 19 de outubro de 2021 (Fig.2). A posição da 

Itaúsa no capital do Itaú Unibanco era de 37,3% e representava 75,4% em Valor de Mercado, seguido da 

XP Inc. cuja participação de 15,1% representava 14,3% do Valor de Mercado da Itaúsa. 

 Destaque ainda para outras duas participações importantes, de companhias abertas e com 

ações negociadas na B3: Alpargatas cuja participação de 29,2% representava 6,5% do Valor de 

Mercado da Itaúsa e Dexco (antiga Duratex) com 36,8% do capital e participação relativa de 

3,8%. 

 Demais participações: Aegea com 2,2%; Copa Energia com 1,1%; NTS com 1,2% e demais 

ativos e passivos com 4,5% negativos. 

 Somadas, estas participações nas companhias investidas totalizavam um Valor de Mercado de 

R$ 117,8 bilhões, que se compara ao Valor de Mercado de R$ 91,7 bilhões da Itaúsa ao preço 

da PN na mesma data, resultando em um desconto de 22,2% da Itaúsa em relação à soma das 

partes, acima da média de 21,7% do período entre dez/2010 e outubro de 2021.  

 

Novos investimentos e diversificação do portfólio. A companhia procura algumas boas oportunidades 

nos setores de Saúde e no Agronegócio, mas ainda não existe nada de concreto. O volume aportado 

deve permanecer entre R$ 1,0 bilhão e R$ 3,0 bilhões. Em energia a Itaúsa já participa na Copa Energia, 

mas olha com interesse o segmento de transmissão de energia. Muito embora o Itaú Unibanco 

permaneça como principal investimento, pelo porte e retorno, as demais companhias investidas, vão 

gerar caixa e com bons retornos. 
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Itaú Unibanco (ITUB4 – Compra) 

Principal investida da Itaúsa, o banco busca uma forma mais eficiente, simples 

e ágil de se aproximar e atender os clientes 

Revisitamos nosso modelo após cisão da XP. Mantemos nossa visão construtiva para o 

banco, que registrou no 1S21 um lucro líquido recorrente de R$ 12,9 bilhões (+59% 

versus o 1S20) e ROAE de 18,8%. Com base no resultado do semestre e na melhor 

perspectiva para o 2S21 o banco fez algumas alterações do guidance para 2021 que 

sinalizam maior crescimento da carteira de crédito com redução do custo de crédito. 

Esperamos o crescimento de lucro e de retorno em 2021, sustentado por maior margem 

financeira e estabilidade das despesas não decorrentes de juros. A inadimplência segue 

controlada e o banco adequadamente provisionado. A busca por maior eficiência 

continuará trazendo benefícios nos próximos trimestres. Elevamos o Preço Justo de R$ 

28,86/ação para R$ 32,00/ação e seguimos com recomendação de COMPRA para ITUB4. 

Destaques 

Em apresentação recente o CEO do Itaú Unibanco sinalizou a construção de um banco mais eficiente, 

simples e ágil, e a intenção de trabalhar cada vez mais pelo cliente. No início do ano foi realizado 

aumento do comitê executivo de 6 para 12 membros que tem agora mais autonomia, bem como todas 

as equipes, proporcionando maior agilidade na tomada de decisões.  

Operação mais abrangente com a maior oferta de produtos e serviços do mercado. O banco conta 

com uma base de clientes de 60 milhões, sendo mais de 24 milhões de clientes digitais. A regulação 

está evoluindo tornando o setor mais dinâmico e competitivo. Destaque para a chegada do PIX e do 

Open Finance – em discussão. O Itaú acredita que tem todas as condições de continuar liderando 

estas mudanças, através de inovação e a utilização de tecnologia viabilizando a transformação.  

Nos últimos 12 meses o banco contratou mais de 4 mil colaboradores na área de tecnologia elevando 

para 11 mil o número de funcionários em TI. O crescimento é a pauta prioritária em todos os negócios, 

tendo como instrumento a utilização de dados para melhor entendimento da necessidade dos clientes 

e realizar as melhores ofertas de produtos e serviços.   

Consolidação da liderança no Banco de Atacado e novos negócios. Pipeline robusto nas operações do 

Banco de Investimento (operações de fusões e aquisições, emissões de Dívida e de ações), na oferta e 

automatização de produtos de tesouraria. Cultura a ser buscada é mais digital com foco nas demandas 

e dores dos clientes. Para tanto a Área de tecnologia trabalha de forma integrada com as áreas de 

negócios. 

Aprovada a incorporação da XPart S.A. pela XP Inc. Nesse contexto, as ações de emissão do Itaú 

Unibanco e os ADRs do Itaú Unibanco que estavam sendo negociados com direito ao recebimento de 

valores mobiliários de emissão da XPart receberam em substituição: (a) no caso dos acionistas 

controladores da Companhia - IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. e Itaúsa S.A., e dos titulares 

de ADRs do Itaú Unibanco, ações Classe A de emissão da XP; e (b) no caso dos demais acionistas da 

XPart, Brazilian Depositary Receipts – BDRs patrocinados Nível I, lastreados em ações Classe A de 

emissão da XP.  

Itaú venderá fatia na XP ao longo de cinco anos. A XP não é investimento estratégico e ao longo do 

tempo, o banco irá trocar esse investimento por outros ou distribuir proventos aos acionistas. A 
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decisão ainda não foi tomada, mas abre espaço para maior diversificação, assim que for realizada. O 

acordo original entre o Itaú e a XP assinado em 2017 previa a compra de uma fatia adicional de 12,5% 

pelo banco. Com os aumentos de capital da XP ao longo dos últimos anos, esta posição foi diluída para 

11,38%. O preço a ser pago é um múltiplo de 19x o lucro de 2021. O Itaú já encaminhou esse pedido 

de aquisição ao Banco Central e espera realizar a transação no primeiro trimestre de 2022. 

Observa que as ações do banco serão negociadas na condição “ex” JCP complementar de R$ 

0,264551/ação em 22.11.21. O Conselho de Administração do Itaú Unibanco aprovou a distribuição 

de juros sobre capital próprio (JCP) complementar, no montante bruto de R$ 2,2 bilhões, equivalente 

a R$ 0,264551 por ação, com base na posição acionária no dia 19.11.2021, com as ações negociadas 

“ex-direito” a partir do dia 22.11.2021. Este provento será pago até 30.04.2022. O retorno líquido 

estimado é de 0,9%. 

 Foi aprovado também o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), em substituição ao 

dividendo mensal de novembro e de dezembro, no valor de R$ 0,01765 por ação, tendo 

como base de cálculo a posição acionária final registrada nos dias 29.10.2021 e 30.11.2021. 

O valor líquido de ambos os proventos será de R$ 0,030/ação com retorno de 0,1%. 

Precificação. Em nosso cenário base que tem como premissas a melhor perspectiva para o 2S21 com 

maior crescimento da carteira de crédito e redução do custo de crédito, utilizamos um custo de capital 

(ke) de 12,0% e crescimento nominal na perpetuidade de 3,0%. Chegamos ao Preço Justo de R$ 

32,00/ação (equivalente a 2,3x o seu valor patrimonial). O ROAE médio no horizonte de projeção (5 

anos e perpetuidade no 6º ano) é de 19,6% abaixo da média histórica de 20,4%. 

Fig. 1 – Precificação e Análise de sensibilidade 
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XP Inc. (XPBR31 – Compra) 

Segunda principal investida da Itaúsa traz importante potencial de 

valorização 

A XP é uma plataforma de tecnologia que provê produtos e serviços financeiros de baixo 

custo no Brasil. O Preço Justo médio de mercado para a XP Inc. é de US$ 54,17/ação. São 

9 casas de investimento que cobrem o papel, sendo 6 com recomendação de COMPRA e 3 

com recomendação de manutenção. Para efeito de precificação da posição de 

investimento da Itaúsa na XP, arbitramos um preço justo de US$ 50,00/ação e um valor 

para o dólar de R$ 5,30 que resulta no Preço Justo de R$ 265,00/ação para o BDR da XP 

negociado na B3 (XPBR31) e potencial de valorização de 33%. 

Lembrando que com a fusão entre XP e XPart – aprovada dia 1º de outubro, em assembleias das duas 

companhias, a Itaúsa passa a ter uma fatia de 15,07% na XP, ou 4,74% do capital com direito a voto. A 

partir desta data, a Itaúsa e Itaú Unibanco Participações (IUPAR) passaram a fazer parte do acordo de 

acionistas da XP, com validade até outubro de 2026. 

 As duas empresas terão direito de indicar dois membros do Conselho de Administração da 

XP, sendo um deles também membro do Comitê de Auditoria, enquanto detiverem, em 

conjunto, ao menos 5% do capital social da companhia. 

 Também está previsto no acordo de acionistas que Itaúsa e IUPAR poderão realizar até seis 

“block trades” a cada período de 12 meses para vender suas ações da XP, “respeitadas certas 

regras e condições”. Elas também terão direito de venda conjunta (tag along) em caso de 

alienação do controle da XP. 

A XP Inc. anunciou dia 11 de outubro de 2021, sua prévia operacional para o 3T21, com destaque para 

R$ 47 bilhões de captação líquida ajustada, R$ 8,6 bilhões de carteira de crédito e R$ 3,3 bilhões em 

TPV de cartão de crédito. A XP vai reportar seus resultados financeiros do 3T21 no dia 3 de novembro 

de 2021, após fechamento de mercado.  

Destaques do 3T21 

Carteira de crédito. Atingiu R$ 8,6 bilhões em 30 de setembro de 2021, um aumento de 122% desde o 

início do ano. O duration da carteira é de 3,3 anos, com 0,0% de inadimplência superior a 90 dias. 

Lembrando que a carteira “não inclui créditos Intercompany ou relacionados à operação de Cartões 

de Crédito”.  

Volume Transacionado de Cartões de Crédito alcançou R$ 3,3 bilhões de TPV (Total Purchased 

Value), de cartões de crédito no trimestre, um crescimento de 55% comparado ao 2T21. A companhia 

destaca que “mesmo estando em um estágio inicial das atividades relacionadas ao Banco XP, crédito 

colateralizado e cartão de crédito, os dados indicam um alto potencial de cross sell dentro da 

plataforma, cuja meta é aumentar o engajamento dentro da atual base de clientes, oferecendo uma 

experiência completa e integrada, e assim melhorando o relacionamento de longo prazo com os 

clientes”. 

O total de Ativos Sob Custódia (Assets Under Custody, AUC) foi de R$ 789 bilhões em 30 de 

setembro de 2021, 40% de crescimento na comparação ano contra ano e queda de 3% na comparação 

com o trimestre anterior. O crescimento na comparação ano contra ano reflete uma captação líquida 



 

Página | 6  
 

20 de outubro de 2021 

Itaúsa  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

de R$ 219 bilhões e uma valorização de mercado de apenas R$ 7 bilhões, fortemente impactados por 

uma desvalorização do mercado no 3T21. 

A captação líquida total foi de R$ 37 bilhões no 3T21 comparada a R$75 bilhões no 2T21. A captação 

líquida ajustada por transferências de custódias concentradas foi de R$ 47 bilhões, ou R$ 16 bilhões 

por mês, acima dos R$ 45 bilhões do trimestre anterior, refletindo o forte desempenho tanto da rede 

de Agentes Autônomos quanto dos canais diretos. 

A base de clientes ativos do 3T21 cresceu 25% em 12 meses e 5% em relação ao 2T21, sendo que a 

média mensal de adições de clientes se manteve relativamente estável em 52.000 no 3T21, versus 

49.000 no 2T21. De acordo com a administração “apesar do cenário mais desafiador, com taxas de 

juros subindo no Brasil, esperamos continuar vendo um crescimento saudável em nossos principais 

KPIs, por conta do modelo de negócios diversificado e de uma indústria financeira ainda altamente 

concentrada no Brasil”. 

Agentes autônomos (AAI). A adição bruta à rede de AAI totalizou 1.188 no 3T21, um crescimento de 

30% em relação ao 3T20 e permanecendo relativamente estável trimestre contra trimestre (com 

redução de 0,8%). 

Média de Negociações Diárias no Varejo (milhões de negociações). A Média de Negociações Diárias 

no Varejo (Daily Average Trades, DAT) foi de 2,6 milhões no 3T21, permanecendo relativamente 

estável trimestre contra trimestre (-1,5%) e também ano contra ano (-1,5%). 

NPS (Net Promoter Score). O NPS da companhia em set/21 foi de 77 refletindo os esforços contínuos 

para oferecer atendimento de qualidade a um custo menor para os clientes. A empresa destaca que 

“manter uma pontuação NPS alta continua sendo uma prioridade para a XP, já que o modelo de 

negócios é construído em torno da experiência do cliente”. 
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Alpargatas (ALPA4 – Compra) 

Avanço consistente de receita líquida e EBITDA favorecido por melhor 

desempenho em todos os mercados 

Como reportado e amplamente divulgado, a Alpargatas registrou no 1S21 um lucro 

líquido recorrente de R$ 246 milhões (+121%), explicado por consistente crescimento de 

52% da receita líquida que alcançou R$ 2,0 bilhões; incremento de 182% do EBITDA para 

R$ 397 milhões (margem de 19,9%). O volume comercializado cresceu 35%, sendo +31% 

no Brasil e +52% no mercado internacional. Para a precificação desta importante posição 

de investimento da Itaúsa, utilizamos o Preço Justo de Mercado de R$ 55,00/ação. Das 4 

casas com projeção, 3 possuem recomendação de COMPRA e 1 (uma) recomenda a 

manutenção. 

Destaques 

Ainda tomando como base o desempenho do 1º semestre, ressalte-se o além do crescimento em 

volume e preço, o melhor mix de venda. No mercado internacional a receita cresceu em todas as 

grandes apostas (Big Bets) na Europa, EUA, China e nos distribuidores. 

 Ao final de junho de 2021 a companhia possuía uma sólida posição financeira líquida de 

caixa, de R$ 637 milhões, como resultado principal da forte geração de caixa operacional. 

Potencial e estratégia de crescimento da Alpargatas. Construir uma Powerhouse de marcas de lifestyle 

reconhecidas, desejadas e hiperconectadas, que assim como as Havaianas são de alto potencial, 

comprometida com os padrões ESG.  

Modelo de negócio desenhado para comportar o volume de vendas com expansão de margens, 

sempre focados numa visão de longo prazo, baseada no potencial de cada marca. Na Havaianas (maior 

marca de calçados abertos) a experiência On-trend, através de Moda Casual com conforto e migração 

para experiências digitais, acelera o crescimento, em um mercado potencial de R$ 300 bilhões. No 

Brasil a venda é de 1 (hum) par de havaianas por habitante e quando incluído o segmento de calçados 

a companhia aumenta em 3 vezes o seu mercado endereçável.  

O potencial no mercado internacional (R$ 280 bilhões) é 11 vezes maior que o mercado brasileiro. A 

empresa está em mais de 100 países e bem posicionada para buscar esse potencial, com presença 

direta em mais de 20 países.  

Crescimento potencializado pela estratégia digital. No Brasil as vendas online cresceram de 8% para 

20%. No mercado internacional 40% das vendas já são realizadas através de canais digitais.  

Em linha com a estratégia de alocação eficiente capital e avanço na transformação digital da 

Alpargatas, destaque para a aquisição de 100% do capital da Ioasys, em maio, empresa com foco em 

soluções digitais e experiência dos usuários, empresa que conta com mais de 300 colaboradores 

sendo 150 desenvolvedores, além de especialistas em User Experience e inovação. 

Gestão comprometida com visão de longo prazo. Governança é sólida voltada para a sustentabilidade 

dos negócios. Empresa com alto poder de geração de caixa e um balanço saudável. Modelo de negócio 

focado na expansão de margens, impulsionado por marcas fortes e icônicas. 
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Dexco (DXCO3 – Compra) 

Mudança de marca corporativa e novo ciclo de crescimento estratégico 

Com 70 anos de história, a Duratex mudou a sua marca corporativa para Dexco, 

movimento que dará início ao novo ciclo de crescimento estratégico, com ações que visa a 

maior proximidade com seus clientes e consumidores, além de alavancar a capacidade 

produtiva e aumentar o retorno de suas operações. Para a precificação deste 

investimento da Itaúsa, utilizamos o Preço Justo de Mercado de R$ 25,00/ação, através 

de 9 casas de investimento (sendo 5 com recomendação de COMPRA e 4 com 

recomendação de manutenção). 

Destaques 

Em apresentação recente o CEO da Dexco destacou que ano de 2021 tem sido de profundas 

transformações na companhia, abrangente remodelação na cultura da empresa e transformação 

empresarial. O ano de 2020 foi um ano de resultados recordes e para 2021 a expectativa é de bater 

novo recorde, refletindo a reestruturação da administração e dos negócios preparando a companhia 

para um Mindset mais digital, um sistema de gestão sólido, direcionando a companhia para um novo 

ciclo, que se destaca por sólido portfólio de marcas, e objetivos concretos na sinergia entre as marcas 

e esses negócios. 

Teve início o planejamento de um novo ciclo de investimentos, recentemente anunciado. Por hora, 

mais orgânico contempla um montante de R$ 2,5 bilhões nas diversas unidades de negócios da 

companhia.  

 R$ 500 milhões no negócio Madeira, com ampliação da base florestal da empresa no 

Nordeste, um processo de desgargalamento fabril e melhora de mix com preço médio 

superior. Esta área agregará um aumento de 10% na capacidade instalada.  

 Investimentos de R$ 1,2 bilhão na DECA entre metais sanitários e louças sanitárias, visando 

a modernização de operações, ampliação de capacidade, e melhoria de mix, elevando a 

capacidade instalada desta divisão entre 30% e 35%, dependendo da linha de produto, nos 

próximos três anos.  

 Decisão de investimento em uma planta greenfield no Estado de São Paulo, para 

revestimentos cerâmicos.  

Foi criado também um Fundo de Venture Capital (DEX ventures) com aporte inicial de R$ 100 

milhões, para investimento em startups visando melhor compreensão das necessidades do cliente, 

criando novas opções de negócios, e novas vias de crescimento. 
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NTS – Nova Transportadora do Sudeste 

Sólido modelo de negócios, sustentado por contratos de longo prazo e perfil 

de baixo risco da indústria de transporte de gás 

A Nova Transportadora do Sudeste (NTS) foi criada em 2017, a partir de um Termo de Compromisso 

assinado com a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Por esse termo, 

a Petrobras se comprometeu a reestruturar sua Transportadora Associada de Gás (TAG) e suas 

subsidiárias integrais, sendo criadas duas transportadoras de gás natural, uma para o Sudeste, a NTS e 

outra para o Norte-Nordeste, a NTN. 

Em 2017 a Petrobras realizou a venda de 90% das ações da NTS para o FIP – Nova Infraestrutura 

Fundo de Investimentos em Participações gerido pela Brookfield Brasil Asset Management 

Investimentos, afiliada à Brookfield Asset Management. Na mesma data, o FIP realizou a venda de 

parte de suas ações na NTS para a Itaúsa S.A. 

Em 30.04.2021 a Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (NISA), sociedade cujos acionistas 

são os atuais controladores, FIP e Itaúsa, concluiu a compra da participação remanescente de 10% da 

Petrobras na NTS por R$ 1,8 bilhão. Com isso, a Itaúsa aumentou sua participação na NTS de 7,65% 

para 8,50%. Para efeito de precificação, avaliamos esta participação da Itaúsa na NIS pelo valor 

contábil (base 30.06.21) no montante de R$ 1,4 bilhão. 

Com dois mil quilômetros de malha, empresa pode transportar 158,2 milhões de metros cúbicos/dia, e 

vem mantendo o ritmo de bons resultados, a exemplo dos anos anteriores. Seus gasodutos ligam os 

Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo ao gasoduto Bolívia-Brasil, aos terminais de GNL 

e às plantas de processamento de gás. 

É um negócio com fluxo de caixa previsível. Destacamos que a disciplina financeira e o bom uso dos 

recursos investidos são alguns dos fatores que explicam o sucesso da NTS, aliado a alta capacitação 

gerencial e técnica. As receitas líquidas devem alcançar mais de R$ 4 bilhões em 2021, um resultado 

que marca a continuidade do bom desempenho registrado nos anos anteriores.  

A NTS opera por meio de autorizações de longo prazo com 100% da capacidade contratada pela 

modalidade “ship or pay”. Embora a Petrobras já tenha vendido suas ações da NTS, há um período de 

transição, após o qual, a tendência é de fazer chamadas públicas e buscar a ampliação de capacidade. 

De acordo com o CEO a companhia “está localizada de frente para o pré-sal” sendo estimado que 

“entre 2025 e 2030 a curva de crescimento de oferta de gás natural pelo pré-sal vai praticamente 

dobrar, significando uma oportunidade muito grande”. 

Até lá, a NTS possui alguns desafios: adaptar-se à saída do atual cliente dominante, a Petrobras, 

estruturar-se para a entrada de multiclientes e para as chamadas públicas que deverão ocorrer entre 

o fim deste ano e o ano que vem. Será preciso também se adaptar ao modelo comercial imposto pelo 

novo regulamento de gás, lembrando que desde julho a companhia é totalmente independente. 

Os desembolsos em operação própria e no centro de controle fazem parte dos investimentos totais da 

empresa, que desde 2017 somaram R$ 560 milhões. Entre 2021 e 2025 estão previstos investimentos 

de mais R$ 945 milhões em melhorias na medição de gás, confiabilidade dos equipamentos e 

adaptação técnica à entrada de múltiplos clientes. 
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Aegea  

Investimento combina taxa atrativa de retorno com alto potencial de 

crescimento 

Para efeito de precificação desta participação da Itaúsa na Aegea utilizamos o valor 

contábil do investimento (base julho/21) de R$ 2,6 bilhões. Dentre as vantagens 

competitivas da companhia, destaque para a liderança da companhia no saneamento 

privado do Brasil, prestando serviços em 153 municípios e 12 estados brasileiros, através 

de um modelo de negócio estabelecido, com escala e expertise. São ativos de qualidade 

sustentados por contratos de longo prazo, excelência nos serviços prestados, criação de 

valor com rentabilidade e previsível geração de caixa. 

Como estratégia: Garantir disponibilidade de água nas áreas onde a companhia opera; 

Assegurar a qualidade e disponibilidade em sua área de cobertura, oferecendo um 

excelente serviço e melhorando a eficiência operacional; Busca contínua pelo 

crescimento sustentável e Expandir a cobertura de esgoto. 

Destaques 

Em 30.04.2021, o consórcio formado por Aegea, Itaúsa e afiliadas dos demais acionistas da Aegea, 

sagrou-se vencedor dos blocos 1 e 4 da licitação da CEDAE, empresa de saneamento do estado do Rio 

de Janeiro. Com isso, adicionalmente ao investimento de R$ 1,3 bilhão referente a 10,20% do capital 

votante da Aegea Saneamento anunciado em 27.04.2021, a Itaúsa anunciou em 31.05.2021 um 

investimento adicional de R$ 1,2 bilhão na companhia, com o objetivo de contribuir com a execução 

do seu plano de crescimento. 

Em julho, foi concluído o investimento da Itaúsa na Aegea no montante total de aproximadamente R$ 

2.556 milhões, resultando em uma participação acionária de 10,20% do capital votante e 12,88% do 

capital total da nova investida. O aporte foi financiado substancialmente por meio da 4ª emissão de 

debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 2,5 bilhões. 

A Itaúsa adiciona ao seu portfólio um ativo que combina taxa de retorno atrativo e alto potencial de 

crescimento e impacto positivo para a sociedade. A aquisição dessa participação está alinhada à 

estratégia de longo prazo, além da Itaúsa se unir a um sócio com experiência comprovada no setor de 

atuação. 

Com o propósito de contribuir com boas práticas de gestão e de governança corporativa, a Itaúsa 

celebrou Acordo de Acionistas. O Acordo prevê o direito de indicar membros para os órgãos de 

governança da Aegea (Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade e 

Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos, além de indicar, em conjunto com o Fundo Soberano de 

Singapura (GIC), um membro independente para o Conselho de Administração), em adição do 

Conselho de Administração das SPEs que se sagraram vencedoras dos blocos 1 e 4 da licitação da 

CEDAE. 

Novos investimentos. O diretor-presidente da Aegea, Radamés Casseb, disse recentemente que a 

companhia tem interesse em participar de todos os próximos leilões em serviços de saneamento, além 

de disputar o Bloco 3 da Cedae. 
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Copa Energia  

Investimento combina taxa atrativa de retorno com alto potencial de 

crescimento 

Para efeito de precificação desta participação da Itaúsa na Copa Energia utilizamos o 

valor contábil do investimento (base junho/21) de R$ 1,3 bilhão. A Copa Energia é uma 

empresa líder de mercado potencializada pela aquisição da Liquigás pela Copagaz, um 

marco para o setor de gás e energia no Brasil e uma das maiores e mais complexas 

operações no setor nos últimos anos, e que exigiu alguns desinvestimentos regionais pelo 

CADE. Ao final, 80% dos ativos ficaram retidos na Copagaz, 18% na Nacional Gás Butano 

e 2% na Fogás. O processo de desinvestimento foi concluído em agosto de 2021.  

Destaques 

Como resultante desta transação foi criada a Copa Energia, líder na distribuição de GLP na América 

Latina, com faturamento estimado para 2021 de R$ 10,0 bilhões e venda de 2 milhões de toneladas. 

Opera em 25 estados e no Distrito Federal (DF) gerando mais de 90 mil empregos diretos e indiretos. 

Possui mais de 5 mil revendas, 32 mil clientes empresariais, 220 mil consumidores residenciais e 10 

milhões de residências atendidas por mês. As duas marcas, Copagaz e Liquigás, já conceituadas e 

consolidadas respondem juntas por 25% da distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil.  

 Com relação a sinergias, o CEO da Copa Energia destacou recentemente, que já foram 

realizados 40% do planejado sendo estimado chegar a 90% até meados de 2022. A soma das 

partes Copagaz + Liquigás é muito mais forte do que as empresas individualmente.  

 A empresa ganhou escala, capacidade de investir e tecnologia. Para o futuro a intenção é: 

Evoluir no core business de GLP; Desenvolver o setor e expandir para novos usos; e Ofertar 

novas energias limpas e de origem renovável.  

O agronegócio americano consome mais GLP do que todo o mercado brasileiro de granel. A alteração 

da legislação para liberação do GLP para outros usos ampliará sua utilização no Brasil e a evolução 

regulatória do setor tende a equiparar nosso mercado ao que há de mais moderno no mundo.  

De acordo com a companhia, o GLP é o melhor combustível para a transição de combustíveis fósseis 

para energia renovável. A transformação energética passa a ser o core business da Copa Energia, 

através de novas tecnologias e a digitalização do setor.  

Busca de novas fontes de suprimento além da Petrobras, dentre elas a importação de GLP da Bolívia e 

da Argentina e utilização do Porto de Santos para importação da molécula de outras origens. O 

investimento previsto é de R$ 300 milhões, destinado a novas tecnologias, manutenção e 

infraestrutura. Destaque para o Porto de Suape o primeiro terminal privado do país para 

abastecimento de GLP e porta de entrada para o abastecimento, entre outros. 

Governança Corporativa. A companhia constitui-se numa organização dirigida, monitorada e gerida 

por práticas que envolvam todos os administradores, acionistas e stakeholders de forma transparente, 

objetiva e adequada aos princípios éticos de mercado. Através de uma Política de Qualidade, 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde, a Copa Energia acredita que uma Governança Corporativa 

presente, atuante e eficiente é capaz de unir segurança empresarial e contribuir para melhores 

resultados de uma empresa. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 
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vmartins@plannercorretora.com.br 
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