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NW3 EVENT DRIVEN 
Relatório de Gestão 
Outubro de 2021 
 
  
Performance Acumulada Mês Ano 12m Sharpe¹ P.L. 

NW3 Event Driven +0,71% +4,56% +5,11% 0,31 98,6 

CDI +0,48% +3,00% +3,33% - - 

Patrimônio Líquido da Estratégia     639,8 
 ¹ 12 meses 

 

 

Visão Geral 

Outubro foi mais um mês de forte atividade de M&A, superando a cifra de USD 4,1 trilhões em transações 
anunciadas (envolvendo ativos listados e privados) entre os meses de janeiro e outubro. Segundo dados da 
Bloomberg, o volume acumulado no ano rompeu o recorde histórico de 2007, mesmo a dois meses do 
encerramento de 2021. Os números são notáveis considerando a perspectiva relativamente incerta para a 
economia global e a postura mais severa dos reguladores dos EUA e da Europa. 

Os elementos que possibilitaram o volume recorde de transações anunciadas continuam evidentes. Os fundos 
de private equity seguem com alta disposição para realizar novos investimentos e, assim como o balanço das 
companhias listadas, apresentam alto nível de caixa. Combinando a capacidade financeira dos compradores 
habituais, a abundância de financiamento barato e o desejo das companhias atualizarem seus modelos de 
negócios para o mundo pós-pandemia, esperamos que o ritmo de aquisições se mantenha aquecido a curto e 
médio prazo. 

Por tais razões, continuamos acreditando que o atual contexto é promissor para a estratégia. O elevado volume 
de transações tem resultado em spreads mais atraentes e tem nos possibilitado manter elevada diversificação 
no portfólio. Como consequência, o fundo apresenta alta taxa de retorno (medida pela média dos spreads) e 
menor exposição a risco por posição. 

 

Principais Contribuições Positivas 

i. Hill-Rom/Baxter (+0,2%): O spread fechou após o recebimento da aprovação antitruste pelo regulador 
norte-americano antes do prazo esperado pelo mercado. A transação ainda está sujeita à aprovação pela 
União Europeia, além de outras aprovações de menor relevância; 

ii. Kansas City Southern/Canadian Pacific Railway (+0,2%): As companhias obtiveram a confirmação pelo 
regulador do setor, o Surface Transportation Board, de que a estrutura originalmente proposta pelo 
comprador (voting trust) continua aprovada. Durante o mês ainda, foi definida a data de 08 de dezembro 
para o voto dos acionistas; 

iii. Coherent Inc/II-VI Inc (+0,1%): Sem nenhuma notícia relevante no mês, a oscilação deste spread (de menor 
liquidez relativa) se deu por flutuação normal de mercado. O principal fator de risco da posição continua 
sendo a aprovação antitruste pelo regulador chinês. Além desta, as companhias aguardam ainda a 
aprovação na Coréia do Sul; 

iv. PPD/Thermo Fisher Scientific (+0,1%): A Thermo Fisher anunciou já ter disponibilizado todas as 
informações adicionais solicitadas pelo regulador americano e confirmou a expectativa de concluir a 
aquisição até o final do ano. 
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Principais Contribuições Negativas 

i. Willis Towers Watson/AON (-0,5%): A posição devolveu os ganhos gerados no mês anterior. Apesar dos 
bons resultados divulgados pela empresa, continuação do programa de recompra de ações e do recente 
anúncio de entrada dos fundos Starboard e Elliott com participações relevantes no seu quadro de acionistas, 
a Willis Towers Watson segue negociando a múltiplos significativamente inferiores aos negociados pela 
AON e pela líder do setor, Marsh & McLennan. Temos gradualmente vendido a posição em momentos em 
que a avaliação relativa das empresas se aproxima; 

ii. Xilinx/Advanced Micro Devices (-0,1%): As ações da AMD novamente apresentaram forte alta, causando 
abertura do spread (Xilinx teve volume médio diário de US$ 300 milhões vs US$ 5 bilhões na AMD). O 
movimento de abertura foi amenizado após a CEO da compradora, durante sua apresentação de resultados 
trimestrais, reforçar a expectativa de fechamento da transação até o final do ano. 

Principais Posições 
 

Cia. Alvo Cia. Compradora Valor (USD Bi) 

IHS Markit Ltd S&P Global Inc 48,6 

Nuance Communications Inc Microsoft 17,4 

Xilinx Inc Advanced Micro Devices Inc 38,1 

Kansas City Southern Canadian Pacific Railway Ltd 26,9 

PPD Inc Thermo Fisher Scientific 16,5 

 
 
 

 

Composição do Resultado no Ano 

 


