
O Nubank planeja efetuar o seu IPO (Initial Public Offer) na Bolsa de 
Valores de Nova York. Na segunda-feira (01/11), foi apresentado o 
prospecto do IPO em que planeja vender cerca de 289 milhões de 
ações, definindo uma faixa de preço entre US$ 10 e US$ 11 por ação. 
Já para o BDR, a faixa é entre R$ 9,35 e R$ 10,29, o que avalia o banco 
na faixa de US$ 50 bilhões e U$ 70 bilhões, inicialmente o banco 
havia pedido uma avaliação na casa de U$ 100 bilhões.

Segundo o prospecto, os recursos líquidos obtidos com o IPO serão 
direcionados ao capital de giro do banco, despesas operacionais, 
despesa de capital e investimentos e potenciais aquisições.

Pois bem, em nossa visão, mesmo após a revisão na avaliação da 
empresa, seu valor permanece demasiadamente alto. Para uma 
empresa que tem um breve histórico de lucros e grande parte de 
sua avaliação atrelada à expectativa de crescimento futuro, 
entendemos que a compra de determinadas ações devem ser 
tratadas com cautela. Para uma breve comparação, o Itaú Unibanco, 
empresa consolidada no mercado há anos e com forte histórico de 
geração de caixa e distribuição de dividendos, é avaliado em US$ 40 
bilhões.

A recente política expansionista dos bancos centrais globais 
atreladas a novos mercados, principalmente fintechs, é algo que 
vem nos preocupando, uma vez que nos faz relembrar de algo 
memorável no mercado: a bolha da internet no início dos anos 
2000.
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Além disso, a recente alta da taxa de juros esperada pelo mercado 
para o ano que vem tende a impactar diretamente empresas que 
possuem boa parte de seu valuation atrelada à expectativa de 
geração de caixa futura, dado que utiliza-se do modelo DCF 
(Discounted Cash Flow) como ferramenta para avaliação.

Portanto, antes de investir no IPO do Nubank, é preciso verificar não 
apenas se a empresa é boa ou se o modelo de negócios é promissor, 
mas entender se você está pagando pela ação aquilo que ela vale de 
fato, considerando a sua capacidade de geração de lucro para os 
seus acionistas.

Muitas vezes, verificamos investidores com o viés de 
“comportamento de manada”, adquirindo ativos a qualquer preço, 
sem uma avaliação consistente, apenas para seguir um 
comportamento ou tendência de mercado, seja por ganância ou 
por medo de ficar de fora de uma “grande oportunidade”. 


