
Call trimestral – 3º trimestre de 2018 
 
 
Bom dia a todos. 
 
Agradeço a participação na conferência de resultados do 3º trimestre de 2018 da Tarpon 
Investimentos S.A. 
 
Além de comentar sobre os resultados do trimestre, essa conferência é uma oportunidade de 
destacar e esclarecer alguns pontos trazidos no nosso último relatório trimestral a respeito do 
momento de transição pelo qual a Companhia vem passando e as principais iniciativas que vem 
sendo tomadas no sentido de reformulação do modelo de negócios da Tarpon. 
 
O trimestre encerrou-se com um volume de AuM de R$ 6,9 bi, sendo R$4,9 bi em fundos de 
portfólio e R$ 2,0 bi em fundos de co-investimento. 
 
O ponto mais relevante no que diz respeito aos ativos sob gestão no trimestre diz respeito aos 
resgates iniciados pelos principais cotistas remanescentes do Tarpon Partners – nosso fundo 
principal – o que levou a um aumento no volume de capital vinculado à resgates de R$ 4,9 bi, 
no trimestre anterior, para R$ 5,9 bi.   
 
O que motivou essa decisão de resgates dos investidores foi a possibilidade de acessar de 
imediato a liquidez advinda do fechamento da operação de venda de controle da Somos 
Educação – em média 50% do patrimônio do investidor no fundo. Caso assim não o fizessem, os 
cotistas que não iniciaram resgates iriam vincular tal capital ao fluxo de longo prazo de 
pagamento de resgates do fundo.  Então a estrutura do fundo acabou fazendo com que 
investidores priorizassem esse acesso à liquidez. 
 
Com esses resgates, o capital não resgatado dos fundos passou a ser representado 
predominantemente pelo capital proprietário, em torno de 75% dessa base não resgatada, e o 
restante por fundos da estratégia não híbrida (exclusiva de bolsa). 
 
Isso tudo reforça a necessidade de revisitarmos as bases do atual modelo de investimentos e de 
fundos da Tarpon – iniciado em 2006 com o fundo Tarpon All Equities e reforçado no final de 
2012 com o lançamento do Tarpon Partners. As principais bases desse modelo atual – a 
estrutura de fundos híbridos, com mandados abertos, investidores institucionais estrangeiros e 
participações relevantes em empresas de grande porte. – não poderão ser replicadas diante do 
contexto atual, dada a menor disponibilidade de capital e alteração na base de investidores. 
 
Portanto, a administração tem tomado uma séria de iniciativas com o objetivo de permitir que 
a Companhia concentre seus recursos e esforços nos investimentos que deverão ser sustentados 
no longo prazo dentro de nossa estratégia – o investimento na Omega Energia Renovável e o 
portfólio de bolsa – assim como em novas oportunidades de investimento que serão buscadas 
pela Companhia dentro de um escopo e modelo diferentes atuais. 
 
A primeira dessas iniciativas – que destacamos no nosso relatório – foi propor aos cotistas do 
Tarpon Partners a antecipação dos pagamentos de resgates dos ativos líquidos, com a 
distribuição dos próprios ativos.  Isso tem alguns objetivos: primeiro, é uma forma de 
racionalizar o pagamento desses resgates para os investidores – o que tem sido muito bem 
recebido por todos e cria boas bases para continuidade do relacionamento comercial futuro com 
esses investidores. Segundo e mais importante, permite que a Companhia de fato inaugure um 
novo “produto” dentro da estratégia de investimentos de bolsa, livre do track record e 



composição de carteira históricos.  A estratégia de bolsa, como mencionei antes, será uma área 
de foco da Companhia. 
 
Outro evento consistente com esses movimentos foi o resgate de parte do capital proprietário, 
correspondente à liquidez advinda da venda de Somos.  Conforme mencionado no relatório, 
esperamos que parte desses recursos servirá para viabilizar novos investimentos. Mas isso será 
feito numa estrutura de fundos desvinculada da estrutura atual do Tarpon Partners, uma vez 
que o objetivo principal do capital proprietário nessa estrutura era, justamente, incentivar 
alinhamento com os clientes, os quais acabaram resgatando do fundo. 
 
Por fim, outra etapa importante dessa reformulação que estamos comentando é a revisão da 
estrutura de capital, organizacional e de custos da Companhia.  O objetivo é definir a demanda 
de caixa necessária para suportar esse período de transição dos negócios e a partir dessa 
definição realizar a distribuição do caixa excedente aos acionistas.  
 
Nós continuaremos a informar sobre todos os avanços relevantes dessas iniciativas e estamos à 
disposição dos senhores para esclarecer quaisquer dúvidas. 
 
Voltando para os resultados e operações da Companhia, além dos comentários sobre AuM que 
já fiz anteriormente, noticiamos o fechamento da operação de venda de controle da Somos 
Educação, ocorrido em 11 de outubro de 2018.  Portanto, a taxa de performance relativa aos 
fundos de co-investimento será reconhecida ainda neste trimestre, após concluirmos a 
distribuição dos recursos aos cotistas.   
 
O valor estimado dessa taxa de performance é de R$94,7 milhões. Conforme mencionamos no 
relatório, houve uma revisão em relação à estimativa anterior, de R$117 milhões, por conta 
principalmente de um questionamento a respeito de impostos que podem vir a ser considerados 
exigíveis sobre a distribuição dos recursos pelos fundos aos cotistas.  Portanto, a taxa de 
performance a ser apurada agora no trimestre é só sobre o valor líquido e certo da distribuição, 
o que não inclui essa discussão tributária nem a própria parcela de escrow e garantia negociada 
na venda da Somos para a Kroton. 
 
Sendo esses os principais pontos que pretendíamos comentar no call, gostaria de encerrar me 
colocando à disposição para questões. 
 
Obrigado 


