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São Paulo - SP, 14 de novembro de 2018. A Tarpon Investimentos S.A. (“Tarpon” ou 

“Companhia”), companhia dedicada à gestão de fundos e carteiras de investimentos em bolsa e 

private equity (“Fundos Tarpon”), divulga os resultados do 3º trimestre de 2018. 

 

 

  

  

✓ Ativos sob gestão: em 30 de setembro de 2018, R$4,9 

bilhões em fundos de portfólio e R$ 2,0 bilhões em fundos de 

co-investimento, totalizando R$6,9 bilhões. 

 

✓ Resgates solicitados: o AuM vinculado a resgates 

solicitados atingiu R$ 5,9 bilhões no 3T18 (85,9% do AuM 

total do 3T18), comparado com R$ 4,9 bilhões no 2T18 

(72,8% do AuM total do 2T18). 

 

✓ Desempenho: rentabilidade bruta de R$ 249,4 milhões para 

os fundos de portfólio e R$ 49,9 milhões para os fundos de 

co-investimento.  

 

✓ Captações e resgates: no 3T18, houve pagamentos de 

resgates de R$ 116,2 milhões nos fundos de portfólio e 

R$ 16,0 milhões nos fundos de co-investimento. 

 

✓ Receitas operacionais: a receita bruta de taxa de 

administração totalizou R$ 7,9 milhões no 3T18. 

 

✓ Resultado líquido: lucro de R$ 1,4 milhões no 3T18. 

 

 

  

3T18 – Destaques Financeiros e Operacionais 

 
 

 

 

 

MERCADO 

Código da Ação: TRPN3 

Total de Ações: 44.116 mil 

Ações em tesouraria 357 mil 

 

Cotação 13/11/2018: R$ 2,36 

Valor de mercado: 

R$ 104,1 milhões 

 

  

 

Volume médio diário LTM: 

63,7 mil ações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatos: 
Relações com Investidores: 

Tel: +55 (11) 3074-5800 

ri@tarpon.com.br 

 

Visite nosso website de RI: 

www.tarpon.com.br 

 

mailto:ri@tarpon.com.br
http://www.tarpon.com.br/


 

                                      Relatório da Administração  
 

 
Tarpon Investimentos S.A.                                                                      Página 2 de 17 

  
 

 

Índice  
 

 

Introdução .................................................................................................................... 3 

Estratégias de Investimento............................................................................................ 4 

Desempenho dos Fundos de Portfólio ............................................................................... 5 

Ativos sob Gestão .......................................................................................................... 6 

Base de Investidores ...................................................................................................... 9 

Desempenho Financeiro ................................................................................................. 9 

Governança Corporativa ............................................................................................... 14 

Anexos – Demonstrativos Financeiros ............................................................................ 15 

 

  



 

                                      Relatório da Administração  
 

 
Tarpon Investimentos S.A.                                                                      Página 3 de 17 

  
 

Introdução 
 

No 3T18, observamos a consolidação dos movimentos de resgates dos Fundos Tarpon.  Na 

esteira da liquidez oriunda da venda de participação na Somos Educação S.A. (“Somos”) pelos 

Fundos Tarpon, os principais cotistas remanescentes decidiram por iniciar o resgate total de seus 

investimentos – o que lhes permite, em geral, o recebimento imediato de 50% do patrimônio 

investido no fundo. 

 

Assim, o AuM vinculado a resgates solicitados aumentou de R$ 4,9 bilhões, em 30 de junho de 

2018 (72,8% do AuM total) para R$ 5,9 bilhões, em 30 de setembro de 2018 (85,9% do AuM 

total). 

 

Em 30 de setembro de 2018, o AuM não vinculado a resgates era de R$ 1,0 bilhão.  Desse 

montante, 75,7% correspondia a investimentos nos Fundos Tarpon detidos pelos acionistas 

controladores e administradores da Companhia (“capital proprietário”). O restante do AuM não 

vinculado a resgates correspondia principalmente a fundos da estratégia long only. 

 

Diante desse cenário de resgates, a Companhia passou a oferecer aos cotistas de seu principal 

fundo – o Tarpon Partners – a opção de antecipar o pagamento de resgates investimentos 

líquidos de tais fundos, mediante a distribuição dos próprios ativos diretamente aos cotistas.   

 

A Companhia entende que essa forma de pagamento dos resgates melhor atende aos interesses 

dos cotistas resgatantes e permitirá que a Companhia concentre seus esforços e recursos na 

gestão daqueles ativos com perspectiva de continuidade no longo prazo sob gestão da 

Companhia, em especial o investimento em Omega Energia Renovável, e novas oportunidades 

de investimento.  Os termos e prazos dessa opção de antecipação de pagamento de resgates 

ainda estão sob discussão com os cotistas, sendo que a Companhia informará oportunamente a 

respeito da conclusão dessas tratativas. 

 

Adicionalmente, acompanhando o movimento dos principais clientes da Companhia, os 

investidores detentores do capital proprietário solicitaram o resgate dos recursos líquidos 

oriundos da venda da Somos.  O montante de tal resgate será de R$ 267 milhões (considerando 

valor patrimonial em 30 de setembro de 2018). 

 

Não obstante tal resgate, os acionistas controladores informaram à Companhia que pretendem 

continuar a investir recursos próprios em fundos sob gestão da Companhia.  Portanto, é esperado 

que novas oportunidades de investimento a serem perseguidas pela Companhia contem com 

participação do capital proprietário. Os volumes, prazos, remuneração aplicável e demais termos 

de tais investimentos serão oportunamente definidos conforme as oportunidades de 

investimento se concretizem. 

 

Diante desse cenário, a Administração da Companhia vem conduzindo um extenso processo de 

reformulação do então vigente modelo de negócios da Companhia – gestão de fundos híbridos, 

com mandatos abertos e concentrados em companhias de grande porte, voltados 

predominantemente para investidores institucionais estrangeiros.  Essa reformulação envolve 

iniciativas nas seguintes frentes:  

 

(i) Redefinição da estratégia de investimentos: a estratégia de investimentos da 

Companhia terá como foco as seguintes vertentes: (a) portfólio de companhias 

listadas em bolsa de valores, com maior flexibilidade geográfica e de liquidez; (b) 

investimentos individuais (em companhias privadas e/ou públicas), originados 

internamente pela Companhia, incluindo oportunidades de investimento em 

companhias menores ou em estágio inicial de desenvolvimento; e (c) continuidade e 

desenvolvimento do investimento na Omega Energia Renovável; 

 

(ii) Fontes de recursos: a implementação dessa estratégia de investimentos será 

baseada, inicialmente, no capital proprietário disponível ou que vier a ser alocado 

futuramente.  Em conjunto com o capital proprietário, a Companhia poderá buscar 
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levantar recursos de terceiros, para oportunidades específicas (seguindo modelo de 

co-investimento); e   

 

(iii) Revisão da estrutura de capital: a Administração pretende otimizar a estrutura de 

capital da Companhia, mediante o redimensionamento da necessidade de caixa futura 

para suportar o novo modelo de negócios, e distribuição do caixa excedente aos 

acionistas.  O montante de tal distribuição será definido com base na revisão da 

estrutura organizacional e do orçamento da Companhia, para atender às demandas 

desse novo modelo de negócios.  

 

A Administração da Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados a 

respeito dessas iniciativas estratégicas. 

 
Estratégias de Investimento 
 

 

Conduzimos a atividade de investimentos por meio de duas principais estratégias: Fundos de 

Portfólio, que se subdivide em Long-Only Equity e Hybrid Equity, e Co-investimentos. No gráfico 

abaixo apresentamos a quebra do AuM entre as estratégias: 

 

 
 

 

Fundos de Portfólio 

 

A estratégia de investimento em fundos de portfólio compreende fundos que investem apenas 

em ações de companhias abertas listadas em bolsa (Long-Only Equity) e fundos que realizam, 

concomitantemente, investimentos em bolsa e investimentos ilíquidos (Hybrid Equity). 

 

Em 30 de setembro de 2018, o AuM dos fundos de portfólio totalizava R$ 4,9 bilhões. 

 

Co-investimentos 

 

A estratégia de co-investimentos compreende os fundos que têm por objetivo investir numa 

única companhia ou em algumas oportunidades específicas, em conjunto com os demais fundos 

de portfólio Tarpon. 

 

Os fundos dessa estratégia investem em empresas onde os fundos de portfólio já têm a 

exposição que consideramos ideal, o que nos permite aumentar a participação conjunta dos 

fundos em determinadas companhias investidas.  
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Em 30 de setembro de 2018, o AuM da estratégia de co-investimento totalizava R$ 2,0 bilhões. 

 
 
Desempenho dos Fundos de Portfólio 
  

No 3T18, a estratégia de fundos de portfólio Hybrid Equity apresentou rentabilidade líquida no 

trimestre de 6,1% em R$ e -2,6% em US$. O retorno anualizado líquido histórico dessa 

estratégia é de -0,6% em R$ e de 5,2% em US$. 

 

No 3T18, a estratégia de investimento nos fundos de portfólio Long Only Equity apresentou 

rentabilidade líquida de 8,6% em R$ e 3,3% em US$. O retorno histórico anualizado dessa 

estratégia, líquido de taxas e despesas, é de 16,9% em R$ e 10,8% em US$.  

 

Apenas para efeitos ilustrativos, no 3T18, os índices Ibovespa e IBrX apresentaram retornos em 

R$ de 9,0% e de 8,8% respectivamente. Em US$ os retornos para o Ibovespa e IBrX foram de 

5,0% e 4,8% respectivamente. 

 

O quadro a seguir apresenta o desempenho histórico dos Fundos Tarpon: 

 
(1) Rentabilidade líquida de taxas e despesas. 

 
 

  

Estratégia Início 3T18 12 Meses 2 anos 5 anos
Desde o inicio 

(anualizado)

Long Only Equity (R$) maio 2002 8,65% -19,16% -12,43% -31,14% 16,89%

Long Only Equity (US$) maio 2002 3,31% -36,28% -32,65% -64,57% 10,77%

Hybrid Equity (R$) set 2011 6,12% -9,96% -5,75% -19,18% -0,58%

Hybrid Equity (US$) out. 2006 -2,60% -16,75% -0,19% -45,47% 5,22%

Rentabilidade¹
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Ativos sob Gestão 

 

Os ativos sob gestão nos Fundos Tarpon totalizaram R$ 6,9 bilhões em 30 de setembro de 2018, 

um aumento de 2,5% quando comparado com o trimestre anterior e uma queda de -12,1% 

quando comparado ao mesmo período do ano anterior. 

 

 
 

 

Apresentamos abaixo evolução do AuM vinculado a resgates solicitados: 
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AuM Fundos de Portfólio 

 

Para os fundos de portfólio, observou-se no 3T18 resgate líquido de R$ 116,2 milhões e uma 

rentabilidade bruta de R$ 249,4 milhões, resultando em um aumento de 2,83% do AuM em 

relação ao trimestre anterior.  

 

 
 

 

Em 30 de setembro de 2018, o montante do AuM dos fundos de portfólio alocado em 

investimentos classificados como líquidos (representado principalmente pelo investimento em 

BRF) representava 20,3% do total do AuM dos fundos de portfólio (R$ 983,3 milhões). Os 

investimentos classificados como ilíquidos (representados principalmente pelos investimentos 

em Somos e Omega Energia), avaliados a valor justo1, correspondiam a 79,7% do AuM dos 

fundos de portfólio (R$ 3.850,9 milhões). 

 

Em 30 de setembro de 2018, aproximadamente 88,1% do AuM dos fundos de portfólio 

pertenciam à “família de fundos” Tarpon Partners, cujos termos de liquidez são mais restritivos 

em relação aos demais fundos de portfólio.  Modo geral, o investidor do Tarpon Partners pode 

resgatar, trimestralmente, observado prazo de carência de 90 dias para o pedido de resgate, 

até 1/12 do respectivo saldo de investimentos líquidos, de modo que o prazo de pagamento de 

um resgate integral dos investimentos líquidos será de três anos após prazo de carência.  

 

O saldo a pagar de resgates da parcela líquida dos fundos de portfólio correspondia, em 30 de 

setembro de 2018, a aproximadamente 67,4% do total dos investimentos líquidos dos fundos 

de portfólio (R$ 662,7 milhões), sendo que, desse montante, 16,9% deverão ser pagos até o 

fim de 2018, 63,1% até o fim de 2019 e 20,0% após 2019. Esses percentuais foram estimados 

sem considerar qualquer variação no valor patrimonial líquido dos fundos desde 30 de setembro 

de 2018. 

 

Conforme anteriormente mencionado, a Companhia passou a oferecer aos cotistas do Tarpon 

Partners a opção de antecipar o cronograma de pagamento de resgates dos investimentos 

líquidos de tais fundos, mediante a distribuição dos próprios ativos diretamente aos cotistas.  O 

eventual avanço de tais discussões impactará o fluxo de resgates acima previsto. 

                                                 
1 O valor justo de investimentos ilíquidos detidos pelos Fundos Tarpon é mensurado com base em avaliações trimestrais 

internas realizadas pela Companhia, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos respectivos fundos e 
considerando descontos de iliquidez conservadores.  O valor justo de determinados investimentos pode diferir de cotação 
em bolsa dos ativos, em razão da iliquidez das posições detidas pelos Fundos Tarpon nas companhias.   
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Os investimentos ilíquidos não estão sujeitos a resgate enquanto permanecerem assim 

classificados, devendo a Tarpon buscar a transferência para a conta de investimentos líquidos 

ou a venda até o 8º aniversário (incluindo prorrogações) do respectivo investimento.  Nos casos 

de realização de investimentos ilíquidos pelos fundos, os recursos oriundos da venda atribuídos 

aos investidores que já tenham solicitado resgate integral do fundo serão distribuídos aos 

respectivos investidores.  Em 30 de setembro de 2018, o saldo de investimentos ilíquidos dos 

fundos de portfólio já vinculado a resgates correspondia a 84,6% do total dos investimentos 

ilíquidos dos fundos de portfólio (R$ 3.258,1 milhões). 

 

Portanto, em 30 de setembro de 2018, o AuM dos Fundos de Portfólio não vinculado a resgates 

já solicitados era de R$ 913 milhões. 

 

AuM Fundos de Co-investimento 

 

Nos fundos de co-investimento, observamos uma rentabilidade bruta no 3T18 de R$ 49,8 

milhões. 

 

 
 

Do montante total do AuM dos fundos de co-investimento, em 30 de setembro de 2018, 82,0% 

não eram passíveis de cobrança de taxa de administração e a cobrança de taxa de performance 

é apurada apenas no desinvestimento do fundo, referindo-se principalmente a fundos de 

propósito específico para investimento na Somos. Uma vez que a operação de venda de controle 

da Somos foi concluída, tais fundos de propósito específico serão encerrados e os recursos da 

venda (líquidos dos montantes das respectivas taxas de performance) serão distribuídos aos 

investidores. 

 

O restante do AUM dos fundos de co-investimento está alocado em um fundo com múltiplos 

investimentos, sujeito a cobrança trimestral de taxa de administração e apuração anual de taxa 

de performance.  Desse fundo, com base em saldos de 30 de setembro de 2018, 4,4% dos 

recursos serão distribuídos a título de resgates em 2018, 21,9% até março de 2020 e 73,7% 

correspondem a investimentos ilíquidos que serão distribuídos no momento do desinvestimento. 
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Desinvestimento Somos Educação 

 

Em 23 de abril de 2018, os Fundos Tarpon, como vendedores, e Saber Serviços Educacionais 

Ltda., sociedade controlada pela Kroton S.A., como compradora, celebraram contrato de compra 

e venda de participação acionária representando o controle da Somos. A operação foi concluída 

em 11 de outubro de 2018 e resultou na venda de 73,35% do capital social da Somos, pelo 

preço total de R$ 4,56 bilhões, dos quais R$ 4,12 bilhões foram pagos à vista no fechamento da 

operação e o restante permanecerá retido como garantia para determinadas obrigações de 

indenização assumidas pelos vendedores.  

 

Dos recursos oriundos do desinvestimento da participação dos Fundos Tarpon na Somos, 99,2% 

serão distribuídos aos cotistas após o respectivo recebimento (já considerando o resgate da 

parcela do capital proprietário anteriormente mencionado). 

 

Base de Investidores 
 

Em 30 de setembro de 2018, a base de investidores institucionais, como fundos de universidades 

(endowments), fundações, fundos de pensão e fundos soberanos, correspondia a 78,9% do AuM. 

O capital proprietário representava 11,1% do AuM total dos Fundos Tarpon em 30 de setembro 

de 2018 e 66,4% do AuM não vinculado a resgates (considerando resgate da parcela do capital 

proprietário anteriormente mencionado). 

 

 
 

 

Desempenho Financeiro 
 

Receitas Operacionais 

 

As receitas operacionais são compostas por remuneração pelos serviços que prestamos aos 

Fundos Tarpon, referentes a taxas de administração – fluxo de receitas recorrente, calculado 

com base no montante do patrimônio líquido dos Fundos Tarpon – e a taxas de performance – 
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fluxo de receitas de maior volatilidade, calculado com base na rentabilidade auferida pelos 

Fundos Tarpon. 

 

A receita operacional bruta, no 3T18, foi de R$ 7,9 representando uma redução de 33,7% quando 

comparado ao 3T17. Tal redução decorre da queda do saldo de AuM dos Fundos de portfolio no 

3T18, comparado com o 3T17. 

 

 
 

 

 

Receitas Relacionadas a Taxas de Administração  

 

A taxa de administração é calculada sobre o volume do capital investido. No 3T18, a receita 

bruta relacionada à taxa de administração totalizou R$ 7,9 milhões, 100,0% do total das receitas 

operacionais do trimestre  

 

A base de cobrança de taxa de administração, no caso dos investimentos ilíquidos, é o custo de 

aquisição ou o valor justo dos investimentos, o que for menor.  Portanto, eventual ágio apurado 

na reavaliação dos investimentos ilíquidos acima do respectivo custo de aquisição não impactará 

a cobrança de taxa de administração sobre esses investimentos. 

 

Receita Relacionada à Taxa de Performance 

 

A taxa de performance é recebida quando o desempenho dos Fundos Tarpon supera um 

determinado parâmetro mínimo de rentabilidade (hurdle rate). A maior parte dos ativos sob 

gestão tem como parâmetro de rentabilidade um indicador de inflação + 6,0% ao ano. 

 

Os Fundos Tarpon seguem o conceito de ‘‘high water mark’’ (marca d’água). Assim, somente é 

devida taxa de performance se o valor da cota do respectivo fundo, no momento da apuração, 

superar o valor da cota no momento da última cobrança de performance, ou seja, última marca 

d’água, ajustada pelo respectivo parâmetro de rentabilidade. 

 

Em 30 de setembro de 2018, não houve receita relacionada à taxa de performance.  Ressalvados 

os fundos de propósito específico para investimento na Somos, o AuM dos Fundos Tarpon 

permanece substancialmente abaixo da marca d’água. 
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Com a conclusão da operação de venda de controle da Somos, ocorrida em 11 de outubro de 

2018, e a subsequente distribuição de recursos pelos fundos de propósito específico aos cotistas, 

a ser ainda realizada, a Companhia espera apurar receita de taxa de performance, no montante 

bruto de R$ 94,7 milhões (referente à distribuição da parcela à vista do preço de venda, após 

apuração de despesas da operação e encargos dos fundos).  De tal montante, é prevista 

destinação de 35% como remuneração variável para administradores e empregados da 

Companhia.   

 

A revisão do valor da estimativa de taxa de performance anteriormente reportado (R$117 

milhões) deve-se principalmente pelo questionamento de impostos que podem vir a ser 

considerados exigíveis sobre os valores a serem distribuídos aos cotistas dos fundos.  Tal 

apuração será discutida ativamente em juízo e eventuais cobranças de taxa de performance 

sobre os valores em discussão, assim como sobre a parcela do preço retido da venda de ações 

de Somos pelos fundos (escrow), ficarão condicionadas ao efetivo recebimento pelos fundos e 

distribuição aos cotistas. 

 

Despesas Operacionais  

 

As despesas operacionais são compostas por despesas administrativas, despesas com salários e 

encargos sociais, despesas com depreciação, despesas com viagens, provisão (sem efeito caixa) 

do plano de opção de compra de ações, pagamento de PLR e remuneração variável. Essas 

despesas totalizaram R$ 6,3 milhões no 3T18, uma redução de 23,6% quando comparado ao 

3T17 e uma redução de 19,9% quando comparado com o 9M 2017.   

 

No trimestre findo em 30 de setembro de 2018, as despesas com pessoal totalizaram R$ 3,5 

(R$ 4,6 em 2017). 
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Impostos 

 

No 3T18, foram apurados, com base no regime tributário do lucro real, imposto de renda e 

contribuição social diferidos no montante de R$ 0,8 milhões.  

 

Resultado  

 

Registramos lucro líquido de R$ 1,4 milhões no 3T18. 
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Governança Corporativa  
 

Nossas ações são negociadas sob o ticker TRPN3 na BM&FBOVESPA, no segmento do Novo 

Mercado. A Companhia possui Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. 

 

Considerando a cotação da ação, de R$ 2,36 a Companhia apresenta um valor de mercado de 

R$ 104,1 milhões.  
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Anexos – Demonstrativos Financeiros 
 

 

Demonstração dos Resultados Consolidados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Destaques financeiros - R$ milhões

DRE 3T18 3T17 Var.% 9M 2018 9M 2017 Var.%

Receita operacional bruta 7,9 11,9 -34% 26,2 35,9 -27%

Taxas de administração 7,7 11,7 -34% 25,5 34,3      -26%

Taxas de performance 0,0 0,0 -          -         0,7        -100%

Receita operacional liquida 7,7 11,7 -34% 25,5 35,1 -27%

Despesas Operacionais

Despesa de pessoal (3,5)       (4,6)       -24% (14,8)      (20,2)     -27%

Despesas de administração geral e outros (2,8)       (3,7)       -23% (7,4)        (7,5)       -1%

Resultado Líquido das Despesas Operacionais 1,3        3,4        -61% 3,3         7,4        -55%

Margem bruta 17% 29% 13% 21%

Resultado das operações financeiras 0,9        0,4        99% 1,7         1,1        65%

Imposto de renda e contribuição social (0,8)       (0,7)       6% (3,3)        (3,1)       8%

Lucro (Prejuízo) Líquido 1,4        3,1        -54% 1,8         5,3        -67%

Margem líquida 19% 27% 7% 15%

Lucro básico por ação (R$/ação) 0,03      0,07      -54% 0,04       0,12      -67%

Ações em circulação (milhares) 44.116  43.959  0% 44.116   43.959  0%

AuM (fim do período) 6.873    7.822    -12% 6.873     7.822    -12%
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Balanço Patrimonial Consolidado 

 

 
 
 

Destaques financeiros - R$ mil

Ativos 30 - Sept - 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 324                     28.285         

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado 55.855                25.585         

Recebíveis 331                     658              

Impostos a compensar 2.814                  452              

Outros ativos 8.826                  8.129           

Total do ativo circulante 68.150                63.109         

Impostos a compensar 1.110                  1.075           

Outros Ativos 725                     

Impostos Diferidos 333                     -               

Ativo imobilizado 78                       101              

Ativo intangível 165                     172              

Total do ativo não circulante 2.411                  1.348           

Total do ativo  70.561                64.457         

Passivo 

Contas a pagar 392                     462              

Obrigações societárias 88                       2.421           

Obrigações tributárias 8.947                  6.307           

Obrigações trabalhistas 746                     2.195           

Total do passivo circulante 10.173                11.385         

Imposto Diferido 360                     295              

Total do passivo não circulante 360                     295              

Capital social 7.818                  7.085           

Reserva de capital 3.236                  3.236           

Ações em tesouraria (626)                   (624)             

Reserva legal 1.415                  1.415           

Reserva de lucro 7.072                  7.072           

Reserva de pagamento baseado em ações 23.163                21.697         

Ajuste acumulado de conversão 16.199                12.896         

Lucros acumulados 1.751                  -               

Total do patrimônio líquido 60.028                52.777         

Total do patrimônio líquido e passivo 70.561                64.457         
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Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 

 

   

Destaques financeiros - R$ mil

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 2017

Resultado líquido 1.751            5.350                  

Depreciação e amortização 40                  247                      

Aumento por pagamento baseado em ações 1.466            811                      

Baixas no ativo imobilizado -                87                        

Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes 3.560            2.969                  

Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos (268)              88                        

Resultado líquido ajustado 6.549            9.552                  

Recebíveis 327                10                        

Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado (30.270)        4.682                  

redução de ativos financeiros derivativos -                (456)                    

Impostos a compensar (2.397)          569                      

Outros ativos (1.422)          3.264                  

Obrigações trabalhistas (1.449)          1.763                  

Contas a pagar (70)                506                      

Obrigações tributárias 2.737            1.697                  

Imposto de renda e contribuição social pagos (3.657)          (4.357)                

Caixa proveniente de atividades operacionais (29.652)        17.230                

Aquisição de imobilizado (10)                -                      

Caixa proveniente/(aplicado) das atividades de Investimento (10)                -                      

Aumento de capital 733                -                      

Dividendos pagos no período (2.333)          (4.975)                

Recompra ações em tesouraria (2)                   (624)                    

Caixa utilizado nas atividades de financiamento (1.602)          (5.599)                

Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (31.264)        11.632                

Caixa e equivalentes a caixa no início do ano 28.285          25.742                

Variação cambial sobre o caixa e equivalente de caixa 3.303            (585)                    

Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa 324                36.788                
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Contato: 

 
Tarpon Investimentos S.A. 

 
www.tarpon.com.br 

E-mail: ri@tarpon.com.br 
 

Tel.: (11) 3074-5800 
 

 

 

 

 

Observação importante 
 

Este documento contém projeções e estimativas futuras. Estas projeções e estimativas estão sujeitas a riscos 
e incertezas relacionados a fatores que não podem ser controlados ou precisamente estimados pela 
Companhia, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, 
mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da 
Companhia e dos fundos de investimento sob sua gestão, sendo que os resultados futuros da Companhia 
poderão diferir materialmente daqueles projetados.  
  
Os leitores são advertidos a não tomarem decisões exclusivamente com base nestas projeções e estimativas. 
As projeções e estimativas não representam e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho 
futuro, tampouco de que as operações que possam gerar resultados projetados ou estimados serão 
efetivamente concluídas nos termos previstos.  
 
Este documento pode conter informações operacionais e outras informações não derivadas diretamente das 
demonstrações financeiras, as quais não foram objeto de revisão especial pelos auditores independentes da 
Companhia e podem envolver premissas e estimativas adotadas pela administração. 
 
Este documento não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. 
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