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Semana tumultuada conta com sell-off de techs e dados de atividade locais e internacionais

Internacional:

Ativos financeiros mundo afora voltaram a

apresentar forte volatilidade na semana passada,

fortemente influenciados pelo movimento

acentuado de vendas de ações ligadas ao setor de

tecnologia. Após semanas em alta, algum tipo de

correção – em nossa visão saudável – era esperado,

tendo em vista o forte descompasso encontrado

entre o desempenho da economia real e mercado

financeiro. Paralelamente, notícias advindas da

esfera geopolítica, além de alguns dados

econômicos, também marcaram a semana.

Devido ao feriado do Labor Day nos EUA, a semana

teve início, já agitado, na terça-feira. Ativos iniciaram

a semana reagindo à piora na relação entre China e

Estados Unidos e ao retorno de preocupações em

torno de um Brexit desordenado. Sobre o primeiro,

Trump prometeu acabar com a dependência da

economia americana na China, anunciando punição

às empresas que criassem empregos em solo

estrangeiro, além de proibir as que fazem negócios

com a china de concretizar contratos federais em

licitações. Enquanto isso, o número de novos casos

seguia em alta na Europa, reascendendo as

preocupações em torno de uma desaceleração mais

definitiva da recuperação econômica.

Na quarta-feira, a notícia de que a vacina produzida

pela AstraZeneca em conjunto com a Universidade

de Oxford teria sido pausada contribuiu para o mal-

estar dos mercados, mas não foi suficiente para fazer

com que as bolsas encerrassem o dia no vermelho.

Em meio a esta nova onda de volatilidade,

investidores seguiram buscando um ponto de

entrada, avaliando se as quedas recentes

representaram apenas um rebalanceamento

saudável do mercado ou uma reversão de tendência

do que presenciamos nos últimos 5 meses (nós

acreditamos que a 1º seja verdade).

Na quinta-feira, dados referentes ao mercado de

trabalho americano, além da decisão de política

monetária do BCE, marcaram as atenções dos

investidores.

O BCE, chefiado por Lagarde, manteve a taxa de juro

estacionada em -0,50% e reiterou a continuidade, por

ora sem tempo definido, do programa de compra de

títulos públicos e privados. O destaque do

comunicado pós decisão foi a preocupação da

autoridade monetária com relação ao câmbio

sobrevalorizado, que tem considerável potencial de

não somente baratear a importações, como

desestimular a atividade por meio das exportações e

pressionar o nível de preços para baixo.

Os pedidos de seguro-desemprego nos EUA

registraram alta de 0,34% ao ir de 881 mil na semana

retrasada para 884 mil na semana passada. Tais dados

deixam claro que, a despeito da redução na taxa de

desemprego, demissões ou afastamentos seguem

ocorrendo, fazendo com que a inércia no processo de

aprovação de um novo pacote de estímulo fiscal no

Congresso provoque um desgaste adicional da

economia, que depende amplamente de uma

recuperação robusta do mercado de trabalho.

Na 6ªfeira, bolsas encerram a semana em tom

negativo, com volatilidade amplificada pela inércia

que segue caracterizando as negociações políticas em

torno de um novo pacote de estímulos nos EUA. Em

mais um episódio de desentendimento entre os

partidos, democratas bloquearam a aprovação de um

pacto de US$ 500 milhões sob a justificativa de que

seria demasiadamente pequeno para sustentar o

emprego e a renda. Por último, dados de inflação ao

consumidor (CPI) fecharam a agenda econômica da

semana. Em agosto, o índice de preços avançou

0,40%, após alta de 0,60% em julho. Já o núcleo do

CPI – que exclui itens voláteis como alimentos e

energia – avançou, também, 0,40%, após registro de

0,60% em julho. No acumulado dos últimos 12 meses,

o índice cheio e o núcleo registram elevação de,

respectivamente, 1,3% e 1,7%.

Victor Beyruti Guglielmi e Alejandro Ortiz
vbeyruti@guide.com.br e acruceno@guide.com.br

Ibovespa R$/US$ DI Jan/27 CDS S&P500 STOXX600

-2,84% +0,33% +33 bps -1,60% -2,51% +1,67%
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Brasil:

Assim como nos EUA, a semana reduzida pelo

feriada da independência também contou com

elevada volatilidade. Apesar de não trazer grandes

novidades no âmbito político, ativos de risco

domésticos importaram a dinâmica dos mercados

financeiros internacionais. Paralelamente, dados

econômicos de inflação e atividade econômica

marcaram a semana.

Sem grandes destaques na terça-feira, a dinâmica

dos preços dos ativos financeiros ficou

integralmente submetida aos movimentos de Wall-

Street que, como mencionamos anteriormente,

caracterizaram-se pela onda de vendas das ações

ligadas ao setor de tecnologia.

Na quarta-feira, o destaque do dia ficou com a

divulgação do IPCA de agosto. Ao apresentar alta de

0,24%, desacelerou com relação a junho, quando a

havia apresentando avanço de 0,36%. No ano, o

índice de preços acumula alta de apenas 0,70% e

nos últimos 12 meses, 2,44%, se aproximando do

piso da meta estabelecido pelo Conselho Monetário

Nacional (CMN). A maior alta advenho da categoria

de transportes (+0,82%) e alimentação e bebidas

(+0,78%). Na ponta oposta, vestuários (-0,78%) e

educação (-3,47%) seguiram apresentando deflação.

O comportamento benigno da inflação e alta

ociosidade da economia ainda prescreve um grau de

estímulo monetário elevado, potencializado pelo uso

do Forward Guidance. Assim, neste momento, o

principal risco para contornar o atual grau de

estímulo segue sendo o abandono do Novo Regime

Fiscal, em outras palavras, o desrespeito ao teto de

gastos.

Na quinta-feira, as vendas no varejo marcaram o dia.

Estas desaceleraram com relação a junho ao

apresentar uma alta de 5,20% no sentido restrito e

7,20% no sentido amplo, que inclui veículos e

materiais de construção. A alta foi liderada pelos

itens de jornais, revistas e papelaria (+26,1%) e

tecidos, vestuários e calçados (+25,2%). De qualquer

maneira, todas as categorias com exceção de artigos

farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de

perfumaria, materiais de construção, móveis e

eletrodomésticos e supermercados seguem em

território negativo na comparação interanual.

.

Na sexta-feira, o volume no setor de serviços

encerrou a leva de pesquisas setoriais. Ao contrário

da indústria e do varejo, a maior sensibilidade do

setor de serviços ao quadro sanitário o mantém

pressionado no ano. Em julho, registrou crescimento

de apenas 2,6% após alta de 5,2% em junho. Dentre

as atividades, a que mais preocupa é a de serviços

prestados às famílias, que registra baixa de -57,5%

com relação ao mesmo mês do ano anterior. Ou

seja, boa parte da recuperação do setor como um

todo está diretamente ligada à evolução do vírus e

território nacional. Como o setor detém a maior

participação no PIB nacional, sua evolução será

primordial para garantir uma retomada efetiva da

atividade econômica agregada do país.

Acreditamos que apesar da melhora generalizada

verificada em julho, a economia brasileira como um

todo seguirá enfrentando dificuldades latentes para

uma recuperação completa. O mercado de trabalho

– a despeito de alguns sinais promissores – segue

pressionado e sua natureza rígida certamente se

configurará com um enorme entrave para que os

setores absorvam toda a mão de obra ociosa

deixada pelas medidas de distanciamento social.

Diante de tal cenário, fica claro que a ausência de

algum fluxo de renda constante no mercado de

trabalho comprometerá uma evolução positiva

contínua dos índices setoriais. Concomitantemente,

a recente inércia por parte no Congresso em

avançar com as reformas estruturais também inibirá

uma retomada vigorosa dos níveis de investimento

aos patamares pré-pandemia.

Victor Beyruti Guglielmi e Alejandro Ortiz
vbeyruti@guide.com.br e acruceno@guide.com.br

Semana tumultuada conta com sell-off de techs e dados de atividade locais e internacionais
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O que está por vir...

Hoje à noite (23h), o investidor avalia uma série de

indicadores econômicos relevantes na China, que

incluirão a produção industrial e as vendas no varejo

em agosto. Amanhã, a produção industrial em

agosto sai nos EUA, seguindo a divulgação do índice

Zew de expectativas na zona do euro. Na 4ªfeira, o

destaque da manhã ficará com as vendas no varejo

em agosto nos EUA, com atenções se voltando à

divulgação da decisão de política monetária do Fed

no período da tarde. Por fim, além dos pedidos de

seguro-desemprego nos EUA, o mercado avaliará a

decisão de política monetária de dois dos principais

bancos centrais do mundo: BoJ (Japão) e BoE (Reino

Unido).

Ao contrário do verificado lá fora, a agenda local

conta com poucos eventos relevantes. Depois de

avaliar o boletim Focus desta 2ªfeira, o mercado

recebeu o IBC-Br de julho, que avançou 2,6% em

julho, segue 4,89% abaixo do nível verificado em

igual mês do ano passado, mas repercute a melhora

generalizada das pesquisas setoriais na semana

passada. Com isto, dado será mais um que aponta

para a manutenção da Selic no seu patamar atual de

2,0% nesta 4ªfeira, quando o Copom anuncia a sua

decisão de política monetária. Na 6ªfeira, o

investidor ainda avalia uma nova parcial do IGP-M

de setembro.

Victor Beyruti Guglielmi e Alejandro Ortiz
vbeyruti@guide.com.br e acruceno@guide.com.br

E agora?

Bolsas internacionais devem continuar apresentando

alta volatilidade ao longo da semana, repercutindo a

consolidação do mercado em curso desde a semana

retrasada. De qualquer maneira, a despeito de

registrar movimento negativos, acreditamos que a

tendência de médio prazo para ativos internacionais

segue positiva em função da continuidade no

processo de recuperação, mas principalmente

devido à manutenção de uma postura altamente

acomodatícia por parte dos principais bancos

centrais. No pano de fundo, o atraso em aprovar

mais um pacote de estímulo fiscal nos EUA segue

como principal risco, uma vez que ameaça não

prolongar os efeitos expansionistas trazidos pelo

processo de reabertura e os estímulos iniciais na

maior economia do mundo.

Aqui no Brasil, além de dados de atividade, o

principal driver para ativos financeiros segue e

continuará sendo o que ocorre com no quadro

político-fiscal. Nesta frente, destacamos a provável

derrubada do veto que inibe a continuidade do

programa de desoneração da folha de pagamentos

para 17 setores. Acreditamos que o governo cederá

à derrubada do veto em troca de um apoio concreto

às reformas pretendidas pela equipe econômica, tal

qual a reforma tributária e administrativa. Apesar da

desoneração ser custoso para os cofres públicos –

estimado em R$ 10 bilhões pela equipe econômica –

, o efeito da deterioração adicional das contas

públicas sobre os ativos mais sensíveis às condições

financeiros do estado (dólar, juros futuros longos e

risco-país) pode ser mitigado caso ambas as casas

cumpram sua parte do acordo. Vamos

acompanhar...

Semana tumultuada conta com sell-off de techs e dados de atividade locais e internacionais
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Estratégia: Após observarmos uma leve tendência de

realização no papel, optamos por migrar por outro

que consiga se beneficiar com a reabertura gradual

da economia.

Ainda assim, esperamos que os números operacionais

da B3 continuem com volume mais forte neste 2020,

especialmente de ações (segmento Bovespa) e

futuros (segmento BM&F), diante do quadro de taxas

de juros mais baixas. Em meio ao cenário conturbado,

a companhia vem observando grande fluxo de

negociações, por mais que os preços das ações

estejam bem mais baixos, o que pode acabar por

beneficiar a companhia em volume.

Destacamos ainda o poder de diversificação da

receita da B3, com fluxo bastante resiliente, com

serviços completos de trading, clearing, liquidação,

custódia e registro, e posicionamento dominante em

derivativos, ações, câmbio, renda fixa e produtos de

balcão. No longo prazo, acreditamos que a B3

continuará procurando por novas oportunidades de

crescimento inorgânico na América Latina. Em suma,

a B3 possui alto potencial de crescimento e risco

menor em relação a uma possível concorrência.

B3 ON (B3SA3) Burger King Brasil ON (BKBR3)
Entra

Estratégia: No curto prazo, a paralização em função

da crise do COVID-19 deve afetar o desempenho das

lojas maduras, em função do funcionamento reduzido

(apenas drive-thrue e delivery) e grande parte das

lojas da rede estar localizada dentro de shoppings.

Além disso no ultimo trimestre a companhia sofreu

com aumento do preço da carne e também de um

crescimento menor de vendas nas suas lojas,

pressionando negativamente a cotação do papel.

Contudo, em nossa visão, BKBR3 segue melhor

posicionado para se beneficiar da recuperação do

consumo e da reabertura do comercio.

Olhando para frente (2021), o BK deverá seguir com

seu plano de expansão agressivo com a abertura de

cerca de 90 lojas por ano. Ressaltamos ainda o

controle de custos de BKBR3, reflexo do melhor mix

de produtos e eficiente gestão de gastos

operacionais. Vale ainda notar que a companhia

possuí um caixa líquido suficiente para liquidar suas

dívidas.

Por fim, ressaltamos o valuation atrativo de BK, que

segue negociado a cerca de R$ 4 milhões por loja

própria, próximo do valor do CAPEX para a

implantação de novas lojas.

Sai

Luis Sales
lsales@guide.com.br
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Estratégia: Acreditamos no case da empresa, que

deve começar uma reestruturação de sua operação

entre o 4T20 e o 1T21, intensificando sua atividade

digital. No entanto, por ora, preferimos dar entrada

em outro ativo que consiga performar melhor no

curto prazo.

A Cogna se destaca entre as empresas educacionais

principalmente pelo seu forte poder de execução e

agilidade do management, que conseguiu

reestruturar a empresa diante das mudanças

econômicas e regulatórias do setor. Além disso a

empresa conta com: (i) escala; (ii) forte atuação tanto

em EAD (ensino a distancia), que ganhou bastante

força durante a quarentena, quanto presencial; (iii)

confortável quadro financeiro.

Destacamos a estratégia do management para

ampliar sua atuação. A Cogna se posiciona como uma

das candidatas para a consolidação desse segmento

de ensino básico. O segmento ainda é pulverizado,

mas conta com um ticket médio por aluno mais

elevado. É um segmento ainda pouco explorado para

a companhia, com estratégias de execução diferente

do ensino superior, mas acreditamos na capacidade

de entrega de seu management.

Por fim, o IPO da Vasta deve continuar a destravar

valor nos próximos meses, devido ao valuation da

companhia (em torno de R$ 8 bilhões), enquanto

Cogna possui um valor de mercado em torno de R$

15,5 bilhões.

Conga ON (COGN3) Hapvida ON (HAPV3)
Entra

Estratégia: O setor de saúde passa por um momento

de consolidação, com as companhias verticalizadas

(Hapvida e Notre Dame) sendo os principais players

desse movimento. A tendência positiva para o setor

de saúde deve se manter para os próximos anos, em

meio crescente conflito de interesse das operadoras

de plano de saúde não verticalizadas. Em seus últimos

resultados, a empresa mostrou um crescimento

saudável, com aumento da aderência dos convênios

de saúde e também dos convênios odontológicos.

Seguimos com uma visão positiva para Hapvida. A

companhia segue seu processo de crescimento via

aquisições e maior penetração nas regiões Sul e

Sudeste do país. Acreditamos que os resultados de

2020, possam continuar com uma boa performance,

em função (i) crescimento do mercado em função do

envelhecimento da população; (ii) inflação médica

crescendo a patamares mais elevados; (iii) controle da

sinistralidade em função da verticalidade das

operações; (iv) integração dos resultados da São

Francisco – maior aquisição realizada pela companhia;

(v) capacidade de adquirir operadores de planos de

saúde com menor número de vidas, em meio a maior

capilaridade das operações; e (vi) histórico de

eficiência em suas aquisições, conseguindo gerar as

sinergias previstas, impondo sua cultura operacional e

melhorando as margens das companhias adquiridas.

Sai

Luis Sales
lsales@guide.com.br
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Estratégia: O setor de bancos segue ainda levemente

descontado, quando comparado aos outros da bolsa.

Gostamos dos ativos do Itaú, mas acreditamos que o

momento não seja ideal para tê-los em uma carteira

de curtíssimo prazo. Diante disso, optamos por

realizar uma troca para os da Locaweb, que possui

maiores oportunidades nas próximas semanas.

A crise do COVID-19 provocará um aumento na

inadimplência dos principais bancos brasileiros

principalmente no 1S20. De fato, os segmentos de

pessoas físicas e micro e pequenas empresas deve

gerar perdas significativas. Contudo avaliamos que o

balanço dos principais bancos brasileiro permanece

robusto, com baixa alavancagem e grande

pulverização do risco de crédito. Além disso, as

medidas de injeção de liquidez por parte do Banco

Central brasileiro devem garantir o bom

funcionamento do sistema financeiro nesse momento

de maior aversão a risco.

O Itaú segue em constante crescimento, e

melhorando cada vez mais sua atratividade para

dividendos. Olhando para frente, alguns triggers que

sustentam nossa recomendação: (i) setor financeiro

sendo negociado a patamares de preços descontados

frente ao seu ROE histórico; (ii) dividend yield elevado

(8% projetado para 12 meses); (iii) alto volume de

provisões do Itáu deverá ocorrer apenas no 1S20,

com expectativa de recuperação na segunda metade

do ano na sua carteira de crédito. Dentre os bancos

privados, Itaú segue como o mais resiliente, em

função da grande diversificação de seus negócios e

execução consistente do management.

Itaú Unibanco PN (ITUB4) Locaweb ON (LWSA3)
Entra

Estratégia: A companhia de serviços de tecnologia e

hospedagem de sites, realizou sua oferta pública

inicial de ações no início de 2019 e desde então seus

ativos estão mostrando boa performance.

Por fazer parte do setor de tecnologia, a companhia

possui vantagem competitiva entre as demais na crise

atual. Isso porque, com o isolamento social, a única

maneira das pessoas conseguirem se conectar é

através da internet. A afirmação é válida também para

comerciantes, que tiveram de migrar suas operações

para o meio digital.

Ao mesmo tempo, suas duas principais concorrentes,

a Rakuten e a Xtech, encerraram suas operações

recentemente.

Como consequência disso, em seu resultado,

divulgado recentemente, a companhia anunciou que

o ritmo de adição de clientes no começo do ano foi

de 26% em software como serviço e 103% em

comércio eletrônico. Neste ela também registrou

aumento de 23,6% em sua receita líquida e de 29,7%

em seu lucro líquido.

Em comunicado ao mercado, a Locaweb anúnciou

que o GMV teve tendência de crescimento de 80%

em abril, comparado ao mesmo mês de 2019 e

somou R$ 4,9 bilhões nos doze meses que se

encerraram no mês passado.

Por fim, seguindo a estratégia descrita em seu

prospecto, a Locaweb já está com sete aquisições em

negociações avançadas.

Sai

Luis Sales
lsales@guide.com.br
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Estratégia: Acreditamos que para as próximas

semanas, devemos observar uma estabilização dos

papéis da Tim. Diante disto, optamos por dar entrada

aos da Natura, que devem ganhar mais força com a

reabertura gradual dos comércios físicos.

Ainda assim, a companhia conseguiu manter sob

controle seus gastos com custos e despesas, o que

tem se traduzido em uma expressiva melhora nas

margens operacionais da empresa. Além disso, a

companhia tem apresentado um crescimento

surpreendente da receita, focando no mix de

produtos com maior valor agregado – o aumento da

receita líquida do serviço móvel segue acelerado e

impulsionando os números da Tim.

Em suma, a Tim tem se beneficiado do maior foco na

eficiência operacional. Olhando para frente, seguimos

otimistas com a companhia. Destacamos a

continuação do processo de Turnaround operacional,

com intuito de colocar a empresa em um novo

posicionamento estratégico dentro do setor de

telecom, com maior qualidade e poder de

precificação.

Por fim, destacamos que a Tim pode atuar de forma

relevante em uma possível consolidação do setor

(aquisição de parte da telefonia móvel da Oi)

Tim ON (TIMP3) Natura ON (NTCO3)
Entra

Estratégia: A companhia apresentou resultados ainda

modestos no 1S20, altamente impactado por fatores

não recorrentes, relacionados ao seu acordo com a

Avon e o fechamento das lojas. Entretanto a empresa

deverá seguir com um ritmo de crescimento

acelerado tanto em receita com expansão das vendas

na Europa e Ásia (sendo ainda favorecido pelo

cambio desvalorizado) quanto em ganhos de

margens decorrente das sinergias das aquisições

recentes (expectativa de aumento das vendas por

consultora).

Mesmo em meio a pandemia, a empresa aumentou o

guidance de sinergias que espera para a integração

de suas operações com as da Avon em mais de

US$100 milhões, atingindo um valor entre US$ 300 e

US$ 400 milhões. O deal deve oferecer uma série de

sinergias, que deverão ser adiadas por conta da

pandemia, mas ainda assim permitirão com que

grande valor seja destravado para a Natura através do

fortalecimento do canal de vendas diretas e aumento

do mix de categorias de produtos que serão

oferecidos aos clientes.

Ainda, a empresa conseguiu apresentar significativo

crescimento em seu lucro operacional após a

aquisição da The Body Shop (TBS) em 2017. Esta

operação, permitiu um grande avanço na estratégia

de multicanalidade do grupo, através de maiores

investimentos nos meios digitais, além de um grande

aumento de receita, apoiado em ganhos de eficiência.

A Natura possui uma relação de dívida líquida/ Ebitda

elevada, em 4,9x, no entanto, parte significativa de

seu endividamento vem do financiamento adquirido

para a aquisição da Avon. A companhia possui 45%

de sua dívida referenciada em dólar, porém, apenas a

menor parte (R$1,5 bilhão) possui vencimento em

2020.

Sai

Luis Sales
lsales@guide.com.br
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Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: *fechamento nas datas citadas; ** início da elaboração da Carteira (03/08/15).

Ticker Nome Peso 07/set 11/set Var. (%) Contribuição

CSNA3 CSN 20% R$ 15,06 R$ 16,00 6,24% 1,25%

B3SA3 Petrobras 20% R$ 57,04 R$ 56,02 -1,79% -0,36%

ITUB4 Itaú Unibanco 20% R$ 24,40 R$ 23,63 -3,16% -0,63%

TIMP3 TIM 20% R$ 14,99 R$ 14,44 -3,67% -0,73%

COGN3 Cogna 20% R$ 6,15 R$ 5,70 -7,32% -1,46%

Rentabilidade Semana* Setembro 2020 Desde o início

início 08/set/20 31/ago/20 30/dez/19 03/ago/15

fim 11/set/20 11/set/20 11/set/20 11/set/20

Carteira Semanal -1,94% -4,78% 8,53% 106,37%

Ibovespa -1,69% -1,01% -14,94% 96,18%

Diferença -0,25% -3,77% 23,47% 10,18%

Dólar -0,46% -2,51% 32,34% 52,90%

CDI 0,02% 0,06% 2,20% 52,55%

Luis Sales
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Alterações da Carteira

Comentários sobre a Carteira…

Performance: A Carteira Semanal encerrou a última semana em baixa, abaixo do índice de referência

(Ibovespa). As bolsas globais tiveram desempenhos mais fracos, com os índices norte-americanos

apresentando pressionando ativos de risco em todo o mundo. Tal movimento externo seguiu

pressionando a bolsa brasileira, com empresas de tecnologia e varejo apresentando fortes realizações. No

âmbito doméstico, a disputa entre os poderes executivo, legislativo e judiciário se manteve calma. Dessa

forma, acreditamos que a confiança do investidor segue demonstrando sinais de recuperação, porém, as

incertezas nas frentes política, econômica e sanitária devem continuar fazendo preço.

Na Carteira, CSN foi a ação que mais se valorizou na semana, enquanto Cogna foi a que mais desvalorizou.

Trocas: Nesta semana, optamos por realizar quatro alterações em nossa carteira semanal. Após

reavaliarmos os impactos recentes do cenário internacional no Ibovespa, acreditamos que faça sentido

retomarmos com algumas empresas do setor de varejo e tecnologia. Ainda, vemos os movimentos

recentes de depreciação de alguns papéis como uma oportunidade de entrada. Dessa maneira,

escolhemos retirar B3, Cogna, Itaú Unibanco e TIM, dando entrada em Burger King, Hapvida, Locaweb e

Natura. Avaliamos que a volatilidade deverá se manter elevada nos próximos dias, com movimento de

realização das bolsas americanas ainda no radar.

11

Composição Anterior Composição Nova

Sai Entra

B3 ON (B3SA3) Burger King Brasil ON (BKBR3)

Cogna ON (COGN3) Hapvida ON (HAPV3)

Itaú Unibanco PN (ITUB4) Locaweb ON (LWSA3)

Tim ON (TIMP3) Natura ON (NTCO3)

Peso Nome Ticker

20% Burger King Brasil B3SA3

20% CSN CSN3

20% Hapvida HAPV3

20% Locaweb LWSA3

20% Natura NTCO3

Luis Sales
lsales@guide.com.br

Peso Nome Ticker

20% B3 B3SA3

20% Cogna COGN3

20% CSN CSNA3

20% Itaú Unibanco ITUB4

20% Tim TIMP3
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Gostamos do papel e acreditamos que existem grandes chances de apreciação nas próximas semanas, seguindo a

tendência favorável de apreciação como observado no preço do minério de ferro.

O segmento de mineração segue sendo o principal negócio para a CSN desde o desastre de Brumadinho, que

reduziu a oferta de minério e elevou os preços da commodity. Ainda assim, a companhia tem conseguido

entregar boa geração de caixa e busca reduzir seu endividamento, principalmente em função da retomada do

segmento de siderurgia.

Com isso, temos observado uma melhora de tendência para a companhia que ainda possui níveis de alavancagem

financeira que seguem acima de 5x dívida líquida /Ebitda.

Baseado no objetivo de melhorar sua estrutura de capital, a CSN deverá realizar em breve os IPOs das suas

unidades de mineração e cimentos. Tal movimento, somado aos patamares de preço do minério de ferro no

mercado internacional e retomada da atividade siderúrgica doméstica, deverá servir para redução expressiva das

dívidas da empresa e, por consequência, de suas despesas financeiras, melhorando então sua geração de caixa.

CSN ON (CSNA3)

No curto prazo, a paralização em função da crise do COVID-19 deve afetar o desempenho das lojas maduras, em

função do funcionamento reduzido (apenas drive-thrue e delivery) e grande parte das lojas da rede estar

localizada dentro de shoppings. Além disso no ultimo trimestre a companhia sofreu com aumento do preço da

carne e também de um crescimento menor de vendas nas suas lojas, pressionando negativamente a cotação do

papel. Contudo, em nossa visão, BKBR3 segue melhor posicionado para se beneficiar da recuperação do consumo

e da reabertura do comercio.

Olhando para frente (2021), o BK deverá seguir com seu plano de expansão agressivo com a abertura de cerca de

90 lojas por ano. Ressaltamos ainda o controle de custos de BKBR3, reflexo do melhor mix de produtos e eficiente

gestão de gastos operacionais. Vale ainda notar que a companhia possuí um caixa líquido suficiente para liquidar

suas dívidas.

Por fim, ressaltamos o valuation atrativo de BK, que segue negociado a cerca de R$ 4 milhões por loja própria,

próximo do valor do CAPEX para a implantação de novas lojas.

Burger King Brasil ON (BKBR3)

Luis Sales
lsales@guide.com.br
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A companhia de serviços de tecnologia e hospedagem de sites, realizou sua oferta pública inicial de ações no

início de 2019 e desde então seus ativos estão mostrando boa performance.

Por fazer parte do setor de tecnologia, a companhia possui vantagem competitiva entre as demais na crise atual.

Isso porque, com o isolamento social, a única maneira das pessoas conseguirem se conectar é através da internet.

A afirmação é válida também para comerciantes, que tiveram de migrar suas operações para o meio digital.

Ao mesmo tempo, suas duas principais concorrentes, a Rakuten e a Xtech, encerraram suas operações

recentemente.

Como consequência disso, em seu resultado, divulgado recentemente, a companhia anunciou que o ritmo de

adição de clientes no começo do ano foi de 26% em software como serviço e 103% em comércio eletrônico.

Neste ela também registrou aumento de 23,6% em sua receita líquida e de 29,7% em seu lucro líquido.

Em comunicado ao mercado, a Locaweb anúnciou que o GMV teve tendência de crescimento de 80% em abril,

comparado ao mesmo mês de 2019 e somou R$ 4,9 bilhões nos doze meses que se encerraram no mês passado.

Por fim, seguindo a estratégia descrita em seu prospecto, a Locaweb já está com sete aquisições em negociações

avançadas.

Locaweb ON (LWSA3)

O setor de saúde passa por um momento de consolidação, com as companhias verticalizadas (Hapvida e Notre

Dame) sendo os principais players desse movimento. A tendência positiva para o setor de saúde deve se manter

para os próximos anos, em meio crescente conflito de interesse das operadoras de plano de saúde não

verticalizadas. Em seus últimos resultados, a empresa mostrou um crescimento saudável, com aumento da

aderência dos convênios de saúde e também dos convênios odontológicos.

Seguimos com uma visão positiva para Hapvida. A companhia segue seu processo de crescimento via aquisições e

maior penetração nas regiões Sul e Sudeste do país. Acreditamos que os resultados de 2020, possam continuar

com uma boa performance, em função (i) crescimento do mercado em função do envelhecimento da população;

(ii) inflação médica crescendo a patamares mais elevados; (iii) controle da sinistralidade em função da

verticalidade das operações; (iv) integração dos resultados da São Francisco – maior aquisição realizada pela

companhia; (v) capacidade de adquirir operadores de planos de saúde com menor número de vidas, em meio a

maior capilaridade das operações; e (vi) histórico de eficiência em suas aquisições, conseguindo gerar as sinergias

previstas, impondo sua cultura operacional e melhorando as margens das companhias adquiridas.

Luis Sales
lsales@guide.com.br
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A companhia apresentou resultados ainda modestos no 1S20, altamente impactado por fatores não recorrentes,

relacionados ao seu acordo com a Avon e o fechamento das lojas. Entretanto a empresa deverá seguir com um

ritmo de crescimento acelerado tanto em receita com expansão das vendas na Europa e Ásia (sendo ainda

favorecido pelo cambio desvalorizado) quanto em ganhos de margens decorrente das sinergias das aquisições

recentes (expectativa de aumento das vendas por consultora).

Mesmo em meio a pandemia, a empresa aumentou o guidance de sinergias que espera para a integração de suas

operações com as da Avon em mais de US$100 milhões, atingindo um valor entre US$ 300 e US$ 400 milhões. O

deal deve oferecer uma série de sinergias, que deverão ser adiadas por conta da pandemia, mas ainda assim

permitirão com que grande valor seja destravado para a Natura através do fortalecimento do canal de vendas

diretas e aumento do mix de categorias de produtos que serão oferecidos aos clientes.

Ainda, a empresa conseguiu apresentar significativo crescimento em seu lucro operacional após a aquisição da

The Body Shop (TBS) em 2017. Esta operação, permitiu um grande avanço na estratégia de multicanalidade do

grupo, através de maiores investimentos nos meios digitais, além de um grande aumento de receita, apoiado em

ganhos de eficiência.

A Natura possui uma relação de dívida líquida/ Ebitda elevada, em 4,9x, no entanto, parte significativa de seu

endividamento vem do financiamento adquirido para a aquisição da Avon. A companhia possui 45% de sua dívida

referenciada em dólar, porém, apenas a menor parte (R$1,5 bilhão) possui vencimento em 2020.

Luis Sales
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A Carteira Semanal da Guide Investimentos é

composta por cinco ações, com peso de 20% da

carteira para cada ativo, selecionadas para o período

de uma semana. Enviamos o relatório da carteira ao

longo do primeiro dia útil da semana (às segundas-

feiras), para os clientes conseguirem montar as

posições no fechamento dessa sessão. Importante: as

cotações de fechamento dos papéis selecionados é

que são utilizadas para a apuração dos resultados da

Carteira. Sendo assim, o relatório é válido do

fechamento do primeiro dia útil da semana de

referência até o fechamento do primeiro dia útil da

próxima semana. Vale mencionar que não levamos

em consideração na performance o custo operacional

(como corretagem e emolumentos).

A seleção das ações é baseada em um critério mais

dinâmico, um pouco diferente das nossas demais

carteiras recomendadas (que tem uma característica

mais estática de posicionamento). Procuramos buscar

mais oportunidades de mercado, inclusive as de

curtíssimo prazo, observando tendências,

movimentos técnicos, momentum dos ativos, eventos

e fluxos, além dos fundamentos das empresas.

Metodologia
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