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Investment Banking  
 
Por meio deste texto irei compartilhar o nosso ponto de vista como gestores da Mont Saint Capital e 
sobre o que é ser Investment Banker (Banqueiro de investimentos). 
 
Ser Investment Banker é apenas uma maneira de dizer que melhoramos empresas, pois desde já deixo 
claro que uma empresa é um organismo vivo que necessita constantemente de ações executadas. 
Entretanto, há dois tipos de bankers, os mais transacionais e os mais relacionais. Aqui na Mont Saint, 
nós gostamos de olhar todas as empresas como se fossemos sócios, em outras palavras, um casamento 
de longo prazo. Nascemos assim e pretendemos crescer com dedicação exclusiva e singular para cada 
cliente. 
Neste mercado temos vários tipos de ativos, alguns bons, já outros, nem tanto. O que devemos saber é: 

1. Se o ativo pode ser melhorado; 
2. Se isso ocorrerá com constância, e; 
3. Se todos os pontos de execução serão feitos a um preço justo. 
 

Toda empresa possui seus valores, cultura, qualidades e defeitos. Por isso toda e qualquer empresa deve 
ser avaliada microeconomicamente, ou seja, a empresa deve ser analisada dentro do seu setor levando 
em conta a realidade operacional que está inserida.  
 
Portanto, o entendimento da atividade principal da empresa é obrigatoriamente um fator a ser 
compreendido piamente, bem como a objetividade do mercado que a empresa atua. 
 
Números fazem parte dos resultados e resultados fazem parte de tomadas de decisões pretéritas 
com objetividades futuras. 
 
 Por isso o drive da empresa e seu management são de vital importância e servem como um tipo de 
matriz balizadora de avaliação na tomada de decisão para qualquer ação dentro da empresa. Afinal, as 
pessoas operam a empresa e as máquinas demonstram os resultados.  
Pensem em um carro de Fórmula 1, pilotado por um indivíduo de péssima noção de direção ou de 
espaço, posteriormente, pensem em um excelente piloto de Fórmula 1, pilotando um carro de qualidade 
ruim.  
Perceba que o problema sempre será entre o banco e o volante, o piloto, e nunca a máquina a ser pilota. 
Ou você acha mesmo que Ayrton Senna não conseguiria pilotar qualquer coisa que tenha motor e 
rodas?!  
O management sempre é o cérebro de qualquer estrutura, pensar primeiro e agir depois sempre é a 
decisão mais inteligente, quando se trata de empresas.  
 
Por isso, ao fazer Investment Banking para as empresas, primeiro deve-se entender do negócio. 
 Por exemplo: Uma construtora gerida por engenheiros e arquitetos e outra gerida por financistas. 
Quem entende melhor sobre construção? Engenheiros e arquitetos ou financistas? Com certeza os 
técnicos entendem melhor do business da empresa do que os financistas.  
Agora, imagine o contrário, quando nos referimos a comprar um banco, por exemplo, o banker lida com 
números e o raciocínio lógico, engenheiros e financistas também, mas na maioria das vezes financistas 
se saem melhor no management desse business do que engenheiros. Mas toda e qualquer empresa 
necessita de fomento, capital, “bufunfa”, Money ou como quiser chamar. Por isso, toda empresa deve 
manter uma relação com o Mercado de Capitais.  
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Acessar capital de maneira correta é vital para o crescimento de uma empresa, assim, é necessário ter 
bons financistas, advisor e estruturadores financeiros, busque bons Investment Bankers para ter acesso 
e orientação sobre esse mercado.  
Os números puramente representam apenas cálculos de margens relacionadas a movimentos da 
empresa, porém o motivo e a medida de cada resultante é o mais importante.  
 Na Mont Saint buscamos soluções para a empresa acessar o mercado utilizando criatividade e 
pensamento independente, para estruturar instrumentos e soluções que melhor se adequam a 
necessidade de cada empresa.  
Nenhuma empresa é igual a outra, portanto, arregaçamos as mangas e vamos a luta em prol do melhor 
para a empresa, guiados pelo objetivo de cada empresário, seja para venda, compra ou até mesmo 
abertura de capital. 
 
A minha empresa ainda não está preparada ou ainda não possuo tamanho para acessar mercado 
e agora? 
 
Por meio de um modelo de advisory, buscamos organizar e estruturar a empresa para que vire um ativo 
mais profissional e mais estruturado para acessar mercado.  
O mercado de corporate garante capital para a empresa, mas também cobra um ticket para a entrada, 
este ticket envolve uma governança corporativa, balanços auditados, planejamento estratégico bem 
definido, enfim a profissionalização da empresa.  
Por esse motivo, a Mont Saint também faz a estruturação da empresa para que consiga acessar o 
mercado corporate de diversas formar e em diferentes estágios.  
 
Como uma empresa pode crescer? 
 
Por meio de maneiras objetivas como: 
 

• Pelo viés de Buy Side: pode ser feita pela compra de um concorrente, seja por meio de troca de 
equity, por uma compra da totalidade da empresa, por uma fusão (M&A) ou por uma compra 
alavancada (LBO).  

• Pelo viés de expansão: tomando dívida de longo prazo, pois quando a empresa possui um projeto 
claro de expansão baseado no efeito demanda, devemos concordar que com a expansão a 
empresa irá melhorar suas margens e com isso conseguir arcar com suas responsabilidades 
financeiras no longo prazo.  

Dessa forma, quando a empresa acessa o Mercado de Capitais por meio de uma operação estruturada, 
com estratégia, deve ser entendido pelos executivos e empresários que o mercado depositou confiança 
nessa empresa e acredita na capacidade de expansão, assim como nos movimentos que a empresa está 
realizando. Portanto, é importante organizar a empresa, deixar ela com cara de times da première 
league.  
 
 
Qual o real estímulo de uma empresa para que possa gerar riqueza?  
 
Esta pergunta deve sempre ser feita ao iniciar a avaliação de qualquer empresa. Porém, analisar os 
números é bastante importante, pois os demonstrativos contábeis são demonstrações temporais de 
como a empresa se comporta no cenário e de como a empresa está reagindo em relação a seus 
concorrentes. 
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Com isso, os números balizam o comportamento da empresa e demonstram sua sustentabilidade no 
longo prazo. Leia os números, entenda a ação e reação, e com isso tome decisões apoiadas sobre os 
cenários percebidos. 
De fato, a Mont Saint tem sempre bastante trabalho como “dever de casa”, afinal é necessário incorporar 
todos os dados da empresa, e isso não se faz do dia para noite. 
 A análise de relatórios é um estudo contínuo, analisar os demonstrativos da empresa muitas vezes 
necessita de alguma criatividade e interpretação. Nesse caso, livros e conhecimento econômicos sempre 
são úteis, mas quase nunca enquadrados como um modelo.  
Dessa forma, precisamos entender a profundidade da empresa, uma vez que é necessário utilizar de 
grande criatividade e conhecimento técnico para entender aonde poderia se dar um up-side do ativo.  
Todavia, o diálogo com a própria empresa é de vital importância, é exercício comum e faz muito bem 
realizar o contato com o Diretor Financeiro ou de RI (relação com o investidor) de empresas pares do 
setor, mesmo que a empresa que estejamos estruturando operacionalmente seja menor do que as de 
capital aberto em bolsa. 
 Isso mesmo, as empresas têm um setor que serve como porta voz de toda e qualquer pergunta e 
questionamento que tenhamos, por isso a comunicação com o RI é parte importante da análise. 
Finalmente, se o RI da empresa não for eficaz e até mesmo não atender os princípios de boas práticas 
de mercado, se comunicando de maneira coerente e com boa vontade com os agentes atuantes do 
mercado, será que essa empresa merece credibilidade? Talvez não.  
Uma das premissas básicas de qualquer relação de negócios, em meu conceito, é ser fair play e isso diz 
muito sobre o viés da empresa. Portanto, os assuntos mais relevantes são aqueles para serem debatidos 
direto com a empresa, para que possamos aprofundar a nossa análise. 
 
Confiança entre a Mont Saint, os nossos clientes e com o mercado é um princípio básico do nosso 
sucesso. 
 
 
Estas são algumas etapas da avaliação que servem como diretrizes da microanálise da empresa. O 
estudo sobre os dados, fatos relevantes e características da empresa são apenas a base inicial da análise 
que desenvolvemos.  
A avaliação da empresa se faz importante, pois nem toda empresa é um bom ativo no período inicial. 
Lembre-se, nosso intuito é estruturar e auxiliar a empresa a auferir lucro e prezar por seu upside, uma 
vez que muitas vezes a empresa é incrível, mas algumas margens ou múltiplos do setor, mesmo 
possuindo valorização no momento, pode não ser um bom ativo correlacionado aos pares do seu setor. 
Ou seja, o preço justo a ser pago pela empresa pode estar demasiadamente baixo ou alto demais. 
Concluímos que a melhor forma de traduzir o assunto frente a uma possível venda ou compra de uma 
empresa é dizer que a correlação preço e qualidade do negócio é realmente atraente. 
 
Value Investing e Investment Banking 
 
Existem muitos Value Investors famosos ao redor do mundo, talvez o mais famoso seja Warren Buffett, 
que por sua vez é discípulo de Benjamin Graham, o pai do Value Investing.  
Para os mais curiosos o livro Inteligent Investor é de uma bíblia para quem admira o mundo dos 
investimentos. Phillip Fisher, Walter Schloss, Mario Gabelli, David Dodd, Seth Klarman também são 
figuras que utilizaram o Value Investing como prática de investimentos, porém cada um ao seu modo e 
de maneira peculiar. 
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 Por isso também possuímos nossas particularidades e teses distintas de Value Investors e bankers. 
 
  
Como:  

• Cantor Fitzgerald, 
•  Berkery Noyes; 
•  Financo; 
•  Houlihan Lokey;  
• Jefferies; 
•  Greenhill, e; 
• Imperial Capital 

 
Mesmo com nossas peculiaridades, ainda temos algumas premissas comuns entre os Value Investors, 
onde a preservação de capital, sempre será a primeira das premissas. Dessa forma, como gestores da 
Mont Saint e bankers a nossa missão é preservar o capital das empresas ou a tomada de capital que 
estão buscando via Mercado de Capitais, assim ao avaliar a empresa, nós sempre iremos observar se ela 
oferece margem de segurança plausível ou uma estratégia vencedora.  
Portanto, quanto maior a margem de segurança da empresa, mais segura será a tomada de capital, seja 
para expansão ou para aquisição de algum concorrente, afinal, Value Investing é receber mais do que o 
capital empregado.  
Assim, se faz necessário encontrar o valor intrínseco de um negócio e traçar um caminho para encontrar 
o valor. Logo, existem algumas categorias para que possamos entender o valor a ser encontrado. 
 
Asset Based Investing é a maneira de encontrar o valor adequado para o o capital empregado, baseado 
nos ativos da empresa. Em resumo, é uma maneira simples de avaliar um negócio, pois é contabilizado 
todo o ativo tangível líquido (ativo tangível – passivo) e verificado se o valor resultante está acima do 
valor que a empresa está sendo negociada ou por seu valuation naquele momento.  
Nesse caso, os dados necessários são encontrados no balanço patrimonial e a análise está concentrada 
na contabilidade, não levando em consideração o management e o drive da empresa. 
 Para o gestor é de vital importância entender como a empresa pode demonstrar para o mercado que 
seu valor pode ser “destravado”, como a empresa pode ganhar valor gerando caixa com o capital 
empregado, e que o mercado possa entender que a empresa está com a precificação defasada. 
 
Franchise Value (segunda categoria), é a diferença entre o valor intrínseco e o valor tangível líquido. 
Logo, sendo o valor intrínseco maior do que o tangível líquido da empresa pode demonstrar uma 
oportunidade. A empresa deve apresentar alguma vantagem competitiva frente a seus concorrentes 
(patente, subsídio, tecnologia, acesso a matéria prima de custo inferior, ou até mesmo conhecimento 
maior sobre algum produto específico). Quanto maior for a barreira a entrada no setor e nicho 
específico da empresa maior será o seu franchise value.  
Este tipo de categoria requer entendimento do drive da empresa em um sentido de posicionamento de 
mercado, estratégia operacional e o estudo do quão sólido possa ser a barreira de entrada de 
concorrentes no mercado em que a empresa está inserida. Quanto tempo a empresa concorrente levaria 
para atingir o mesmo espaço no mercado que a empresa analisada possui, quanto a empresa 
concorrente deveria investir para tomar mercado da empresa alvo, assim, tais exercícios demandam 
tempo e exigem uma série de suposições plausíveis para se aprofundar na indústria que a empresa alvo 
está inserida. 
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A margem de segurança é o ponto primordial a ser levado em consideração ao se avaliar a empresa 
alvo e isso independe da categoria que a empresa está inserida. A margem de segurança exigida para 
que se possa investir em uma empresa alvo é de no mínimo 30% entre o valor de mercado e o valor 
intrínseco dentro de um parâmetro consciente de flutuação do preço de mercado. 
 
 Porém, mesmo a empresa estando barata e permanecendo dentro da margem de segurança ainda 
assim ela não irá fazer parte do portfólio, pois foi apenas levado em consideração as questões 
quantitativas da empresa alvo.  
 
Respostas concretas sobre o valor da empresa alvo! 
Nenhum valuation chega a algum número único e certo sobre o preço de uma empresa. A análise enviesa 
um número resultante, assim as variáveis são levadas em consideração dia após dia, e é por este motivo 
que mesmo depois que a empresa se torna cliente da Mont Saint, e começa a fazer parte de nosso dia a 
dia, a mesma ainda continua em constante análise, com uma acompanhamento bastante próximo, tais 
análises e acompanhamentos começam a integrar uma tese, afinal de contas a empresa cliente deve ser 
defendida para que todo o mercado entenda o motivo, causa e efeitos da empresa em relação ao seu 
posicionamento e estruturação, tomada de capital ou até mesmo para que possa abordar ou ser 
abordada por algum tipo de negociação no âmbito de M&A.  
A margem de segurança se faz necessário após as informações serem coletadas, as premissas para a 
projeção dos valores atendidas e sutilizadas no cálculo. Por fim, a tese da Mont Saint frente a empresa 
se baseia na relação entre as variáveis qualitativa e quantitativa.  
A partir disso, é possível perceber que o acompanhamento diário da empresa é necessário, a cada 
balanço e demonstrativo, conference calls e diálogos entre a Mont Saint e a empresa, com isso vamos 
testando a tese, lapidando e entendendo cada vez mais sobre o negócio em que a empresa está inserida. 
Afinal, o objetivo de nosso trabalho é de fato fazer com que a empresa gere valor a longo prazo e esteja 
preparada para qualquer tipo de negociação. 
 
 
O mundo Corporate.  
Motivação para iniciar a análise sobre a empresa se caracteriza por alguns fatores interessantes como 
a crença da própria empresa que o seu negócio é de certo legítimo, contínuo e de boa fé.  
Observamos a profundidade do mercado que a empresa está inserida por meio da posição de retiradas 
da empresa. Assim, analisamos qual é o percentual da empresa que cada sócio possui da empresa, 
holding familiar ou se o maior detentor de tal percentual é realmente o mandatário da empresa.  
A partir disso, analisamos qual é o grau de autonomia que a empresa possui. O grau de autonomia é um 
fator muito importante para a empresa, pois o poder de decisão do managment deve passar pelo 
conselho, e tal tomada de decisão deve ser de interesse da empresa e apenas da empresa, nunca deve 
favorecer outro tipo de estrutura, pessoa física ou jurídica em paralelo, uma vez que o conflito de 
interesse se faz presente em diversas empresas pelo conflito entre a relação autonomia e política da 
empresa. 
 
Minhas crenças particulares. 
Jamais seríamos sócios de alguma empresa que tenha como principal player  algum agente  que deixasse 
a operação exposta a riscos não inerentes ao negócio da empresa, a não ser  que enxergue a 
oportunidade de os sócios auferirem  lucro no curto prazo  com a venda da empresa, ou até mesmo, 
para montar operações estruturadas para estruturar e preparar a empresa para ser vendida ou até  
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mesmo uma cisão. Este tipo de operação apenas será feita para aproveitar alguma volatilidade do 
mercado ou para a proteção (hedge) dos sócios.  
 
Outra premissa que seguimos piamente é a de “não viver de achismo de mercado”. Achismos e crenças 
geram uma autoconfiança errônea que se torna um malefício diário para a gestão da empresa e escolhas 
de posições que fazem parte da operação. 
 Achar que o mercado irá pagar mais ou menos, achar que o mercado está aquecido ou em uma 
decadência é a mesma coisa que dizer que o mercado está em alta com um viés de baixa, quando ele  
 
está subindo, ou dizer que o mercado está em baixa com viés de alta, quando ele está caindo. Para nós, 
isso não é de maneira alguma aceitável vindo de um gestor, banker ou até mesmo de um economista, 
pois a partir do momento que nos dispusermos a pratica de Investment Banking também nos colocamos 
a disposição de fazer da melhor maneira possível prezar pela segurança, defendendo as posições dos 
clientes da Mont Saint e jamais procuramos adivinhar para onde o mercado irá caminhar. 
 Assim, sempre assumimos posições que miram a ótica da pulverização de risco, pois a ideia é sempre 
aproveitar da melhor maneira possível o momento do mercado e auferir lucro ao mesmo tempo em que 
o capital da empresa é defendido.  
Resumidamente, deixamos claro o simples fato de que nunca iremos tentar adivinhar o futuro, logo, 
iremos assumir posições e buscar ganhos com riscos calculados, alinhados com os objetivos da empresa, 
assim como a cultura e os valores dos seus acionistas. 
 
A tese pode mudar com o tempo, até porque a empresa pode oferecer o tão desejado up-side antes do 
tempo previsto, assim perde sua margem de segurança, neste momento nos devemos avaliar os 
objetivos de cada acionista e proporcionar a mais valia financeira, mas preservando também a riqueza 
socioemocional dos acionistas. 
Finalmente, a organização poderá ser vendida para um player, se for a vontade dos sócios, ou também 
a empresa pode entregar um balanço muito abaixo do esperado e perder sua atratividade, 
demonstrando outras oportunidades.   
As empresas podem sim, ser vendidas a um preço justo e atrativo, isso pode acontecer por dois motivos. 
O primeiro motivo pode ser pelo drive de direção errada da empresa e isso pode gerar um conflito 
dentro dos parâmetros e crenças de enquadramento da aplicabilidade de Value Investing e Investment 
Banking. O outro motivo é o da empresa não oferecer a mesma atratividade das análises anteriores e 
fugir dos padrões qualitativos e quantitativos, anteriormente observados.  
É muito importante admitir e observar o mais rápido possível que a empresa já não é mais um bom 
negócio. Ela pode ser vendida para um player por um preço atrativo, pois a margem de segurança 
anteriormente oferecida está equivocada, porque a margem de segurança pode estreitar e oferecer 
risco ao patrimônio dos sócios. 
A margem de segurança é calculada de maneira consciente, onde se a empresa se manter favorável, as 
chances da empresa alvo ser um bom investimento para um comprador é muito grande. 
 
 
Ainda fora da bolha da Faria Lima e Wallstreet! 
 
Outra peculiaridade que carregamos é “pensar fora da caixa”. Isso é bastante interessante e nos traz 
muita clareza ao analisar empresas e operações. Jamais deixamos fatores exógenos mover nossa ótica 
para as tomadas de decisão. Por isso, não pensar como os outros e não seguir fluxo algum faz com que 
quase sempre encontremos empresas fora da curva e fora do radar do mercado. Com certeza nós ainda  
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não sabemos o segredo da fórmula de midas, mas todos sabemos que seguir o fluxo também nunca foi 
a melhor opção.  
Talvez, estar hoje longe da Avenida Brigadeiro Faria Lima (centro financeiro do Brasil), ou de Wallstreet 
(centro financeiro do mundo), nos faz pensar fora da caixa e enxergar o mercado de cima, uma vez que  
 
todo o capital do Mercado de Capitais gira naquela região e conseguimos acessar, mas as boas empresas 
quase sempre não.  
Pensem sobre aquela famosa frase – “Quando estiver em um problema, tente enxergar ele de fora” – 
Desconhecemos a fonte desta frase e acreditamos ser um ditado popular, mas garanto que ela se aplica 
inclusive ao Mercado Financeiro. Deixamos apenas o capital e o controle de risco no mercado, pois todo 
e qualquer análise é feita por nós, fora dele. O fluxo de capital nem sempre segue o mesmo viés do fluxo  
 
de preços dos analistas e essa é a sutil diferença entre a simples intenção de fechar um negócio a do real 
negócio fechado. 
Se queremos saber sobre alguma empresa, efetuamos uma ligação ou um contato direto para a própria 
empresa e tiramos as nossas dúvidas, se nos encontrarmos desconfortáveis com algum ponto, nos 
deslocamos até a empresa e levantamos a questão pessoalmente, de modo a entendermos a perspectiva 
do nosso cliente. Se ainda assim, não entender o drive da empresa, recomeçamos nossas análises e 
reavaliamos todo o processo para garantir que a compra ou venda de uma empresa, estruturação de 
dívida ou até mesmo a estruturação da empresa está em linha com os objetivos traçados.  
 
Nós somos a Mont Saint Capital, Investment Bankers independestes e estamos dispostos sempre 
a ajudar a sua empresa a extrair ao máximo o que há de melhor no mercado. 
 
 
 
13 de Fevereiro de 2020; 
 
Caio Antonio 
CEO Mont Saint  
 


