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Palavra do Gestor: 

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA encerrou o maio com uma performance de 5,26%, 

acumulando no ano uma alta de 3,92%. No mês, os índices IBrX-100 e Ibovespa valorizaram 5,92% e 

6,16%, acumulando no ano 8,14% e 6,05%, respectivamente. 

Em termos de atribuição de resultados, seguem os setores que mais contribuíram para a nossa 

performance no mês de maio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos utilizar esse espaço para discorrer um pouco sobre a posição do fundo no setor de Saúde, 

que enxergamos ser um setor resiliente e com a demografia jogando a favor (envelhecimento da 

população, levando a uma demanda per capita crescente já contratada). A performance deste 

mercado nos últimos anos prova o quanto o cidadão valoriza a saúde: o mercado manteve-se 

resiliente, mesmo com cenário adverso de emprego e renda. Já do lado da oferta, vemos um sistema 

público de saúde que não consegue atender de forma suficiente e satisfatória esta demanda, sendo 

compensado em parte pelo setor privado. No setor privado, vemos um mercado bastante 

fragmentado, regulado e com inúmeras ineficiências. Por isso, buscamos teses mais blindadas à 

regulação, capazes de consolidar, orgânica e inorganicamente, e cuja proposta passa por trazer 

eficiência ao sistema, e desta forma, capturando mais share of wallet, principalmente das fontes 

pagadoras, que são os operadores de planos de saúde. Nossa escolha, aqui, se concentra hoje em 

RDOR e DASA. 

Acreditamos que os diferentes perfis de demanda permitem diferentes propostas para diferentes 

tipos de bolso e necessidade. Embora as operadoras verticalizadas tragam importante eficiência ao 

sistema, com produtos cujo principal apelo é o affordability, acreditamos que há também um 

mercado que demande um serviço mais premium. Para as operadoras não verticalizadas, a melhor 

defesa frente às verticalizadas são prestadores de serviços que tragam modelos inovadores de 

precificação, mais bem desenhados que o FFS (fee for service) e ganhos em custos que só a escala 
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permite. Por isso, apostamos que grupos do tamanho de RDOR e DASA vão continuar sendo o 

parceiro preferido e forte aliado no futuro. 

Além da escala, ambos são grupos controlados por famílias empreendedoras no setor, que sabem 

navegar nele há décadas e estão alinhadas para o longo prazo com as teses. 

Hoje, em nosso cenário base, RDOR tem aproximadamente 4,0% dos leitos privados do país e deve 

caminhar para algo como 10,0%. Já a Dasa, com 1,5%, deve ir para próximo de 3,0%. Ambos estão 

construindo um ecossistema em saúde, entretanto, com algumas diferenças. No caso de RDOR, a 

proposta é um ecossistema que tem por objetivo extrair o máximo de valor dos ativos hospitalares. 

Aqui, o hospital continua sendo o centro da tese. Já na DASA, o ecossistema tem por objetivo 

acompanhar, capturar, tanto médicos quanto pacientes ao longo de toda sua jornada, permitindo 

uma medicina mais preventiva, e os hospitais, cuja rede começou a ser construída há alguns anos, 

entra em complemento a rede de laboratórios, mais antiga e mais robusta. Ambos têm a seu favor o 

reconhecimento junto à comunidade médica, pacientes, escala na compra de materiais e 

equipamentos, bem como um banco de dados rico e extenso. 

Falando do cenário, mantemos uma posição maior em RDOR, visto que a tese é replicar, em uma 

escala bem maior, o modelo que já mostra sucesso a uma década, de expansões orgânicas e 

inorgânicas da rede hospitalar. Nos últimos meses, a Companhia entrou em duas novas praças via 

M&As, Belo Horizonte e Paraíba. Vale ressaltar que o ritmo dos deals nos últimos 12 meses é acima 

do que temos no nosso cenário base e com valuations pagos abaixo das nossas projeções. Em maio, 

a RDOR concluiu um follow-on, onde a primária se equipara ao capex de novos projetos de 

expansão, brownfields e greenfields, divulgados na ocasião e que se somam aos projetos do 

orçamento original. A companhia também anunciou a retomada da parceria com a Amil, 

recredenciando não apenas os quinze hospitais que haviam sido descredenciados em 2019 pela 

operadora, mas também outros seis. Isso reforça a força da rede hospitalar da RDOR para seus 

parceiros, devendo contribuir para aumentar a utilização da capacidade e incremento de receita e 

resultado operacional. 

Em DASA, embora os números de crescimento de capacidade não sejam tão agressivos, trata-se de 

uma mudança de conceito, com o maior uso dos ativos existentes e que serão adquiridos, e uma 

adição importante em margem, passando uma nova cultura na forma de usar saúde, que apresenta 

maior risco na nossa visão. Recentemente, a Companhia entrou em uma nova praça com a aquisição 

do Hospital da Bahia e já entregou o seu plano de expansão via M&As hospitalares, pagando 

valuations abaixo das nossas projeções. 

São teses com uma necessidade alta de capital e cujos frutos levam algum tempo para se 

materializar. Acreditamos que à medida que os resultados forem entregues, o mercado vai começar 

a colocar no preço uma probabilidade maior dos Business Plans serem entregues, permitindo 

apreciação das teses. Estamos muito confiantes de que é alta a probabilidade de que ambas vão 

entregar os planos sinalizados à época dos IPOs, e essas realizações dos últimos meses descritas 

acima reforçam essa nossa tese. 
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Abaixo destacamos a exposição setorial dos fundos Dividendos FIA e Dividendos 30 FIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratos pela confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Icatu Vanguarda Dividendos FIA e Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA          Carta Mensal - Maio/21 
 

 
 

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos 

 

(21) 3824-7107 / 3812-7172  www.icatuvanguarda.com.br 

© Todos os direitos reservados para Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda - 2012. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma ou por meio nenhum, sem prévia 

permissão e por escrito da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. - “Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e está em consonância com o 

Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Este fundo 

utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de 

rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no 

formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site do administrador.”  

-30%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

210%

240%

270%

300%

330%

360%

390%

420%

450%

480%

510%

540%

Oct-06 Dec-07 Jan-09 Mar-10 Apr-11 May-12 Jul-13 Aug-14 Oct-15 Nov-16 Dec-17 Feb-19 Mar-20 May-21

Icatu Vanguarda Dividendos IBX IBOV CDI IPCA + 5%

462,3%

344,8%

272,8%

326,7%

219,5%

% do Fundo # de Empresas Liquidez - Volume Médio Diário * % Ações

Até 50% 7 Menor que $10.000m 0,00%

Até 75% 13 $10.000m - $20.000m 3,53%

100% 20 $20.000m -$30.000m 0,00%

$30.000m -$50.000m 14,00%

$50.000m -$100.000m 7,04%

Acima de R$ 100.000m + Caixa 75,44%

Total 100,00%

*Volume médio nos últimos 3 meses.

Concentração em R$

Patrimônio Estratégia: R$ 2,35 Bi

Liquidez (R$ mil)

Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade

IV DIVIDENDOS* 3,92% 17,5% 27,00% 19,50% 15,9% 29,9% 63,8% 26,4% 462,3% 23,2%

IV DIVIDENDOS 30** 3,89% 17,5% 26,96% 19,44% - - - - 3,7% 32,1%

IBX -100* 8,14% 21,3% 47,63% 21,80% 34,4% 33,6% 72,4% 30,1% 326,7% 27,3%

IBOVESPA* 6,05% 21,5% 44,41% 22,09% 30,1% 33,9% 64,4% 30,4% 219,5% 28,3%

* Início do fundo: 24/10/2006

** Início do fundo: 26/09/2019

Ano 24M 36M Desde o início*12M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Icatu Vanguarda Dividendos FIA e Icatu Vanguarda Dividendos 30 FIA          Carta Mensal - Maio/21 
 

 
 

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos 

 

(21) 3824-7107 / 3812-7172  www.icatuvanguarda.com.br 

© Todos os direitos reservados para Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda - 2012. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma ou por meio nenhum, sem prévia 

permissão e por escrito da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. - “Este material foi preparado pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda, tem caráter meramente informativo e está em consonância com o 

Regulamento do Fundo, mas não o substitui. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito- FGC. Este fundo 

utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. As rentabilidades informadas são brutas de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de 

rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e do formulário de informações complementares do fundo antes de aplicar seus recursos. Descrição do tipo ANBIMA disponível no 

formulário de informações complementares. Lâmina de informações essenciais e regulamento disponível no site do administrador.”  

  

34.546.979/0001-10 08.279.304/0001-41

Icatu Vanguarda Icatu Vanguarda

BEM DTVM BEM DTVM

Banco Bradesco S/A Banco Bradesco S/A

26/09/2019 24/10/2006

- -

R$251.362.529 R$1.544.528.590

R$247.321.726 R$1.558.751.832

2,00% (a.a) 2,00% (a.a)

- -

R$ 500,00 R$ 20.000,00

R$ 500,00 R$ 5.000,00

R$ 500,00 R$ 20.000,00

Depósito em D+0 Depósito em D+0

Cota em D+1 Cota em D+1

Cota em D+30 Cota em D+1

Depósito em D+32 Depósito em D+3

*Aberto para novas aplicações *Aberto para novas aplicações

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA*
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