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A Carteira é composta por 5 ações de empresas de menor capitalização, com peso

de 20% da carteira para cada ativo, selecionadas para o período de um mês. Os

ativos do portfólio devem fazer parte do índice Small Caps da B3 e/ou ativos que

detém valor de mercado até R$ 10 bilhões. Vale mencionar que não levamos em

consideração na performance o custo operacional (como corretagem e

emolumentos).
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» Introdução

Março foi marcado por ser um dos piores meses da história para de ativos de risco ao redor do globo. Dos grandes mercados, as

bolsas de NY foram as que menos recuaram no período. Ao fim do mês, o S&P 500 havia acumulado uma desvalorização de

12,51%. Na zona do euro, o STOXX 600, índice que abrange ativos de diversas regiões do bloco, foi mais prejudicado pelo

movimento de maior aversão ao risco que predominou no mês, registrando queda de 14,80% no mês. Aqui, o Ibovespa acompanhou

o humor verificado no exterior, voltando a operar no patamar dos 73.019 pontos (-29,90%), enquanto o real continuou se

desvalorizando de forma acentuada contra o dólar, o que fez a divisa brasileira fechar o mês cotada a R$ 5,20/US$ (+16,40%).

Diversos acontecimentos regeram a dinâmica do mês, começando pela (i) forte disseminação da Covid-19 em países do Ocidente,

com destaque para os países Europeus e os Estados Unidos; (ii) a sequência de revisões baixistas para o crescimento da economia

global, tendo em vista que as medidas de contenção da pandemia tem paralisou parcialmente as principais economias do mundo; (iii)

a nova dinâmica de preços reduzidos do petróleo, promovida por uma forte queda na demanda global e pela mais nova guerra de

preços travada entre a Rússia e a Arábia Saudita; e (iv) as medidas de estímulo que vem sendo adotadas por governos e bancos

centrais ao redor do mundo, visando amortecer os impactos da crise sobre a economia mundial.

Segundo a última atualização, o mundo entrou em março com um total de mais de 860 mil casos confirmados e 42 mil mortes

relacionadas à doença. Os EUA superaram o numero de casos da China, se aproximando dos 190 mil casos no último dia do mês.

Segundo o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, calculou no fim de semana, os EUA poderão

ter registrado mais de 200 mil mortes até a estabilização dos casos no país. Na Europa, a situação também não mostra sinais claros

de arrefecimento, com casos na Itália (106 mil), Espanha (102 mil), Alemanha (67 mil) e França (52 mil) superando 330 mil. Nos

próximos dias, seguiremos acompanhando de perto quaisquer sinais de estabilização da doença principalmente na Itália, Espanha

ou EUA – países que teoricamente já estão em estágios mais avançados no que tange a disseminação do vírus – pois acreditamos

que não haverá confiança para fomentar uma volta mais sustentável dos mercados até lá.

Avanços significativos também foram alcançados no que tange as medidas de combate aos efeitos da crise por parte dos governos e

dos principais bancos centrais. Como maior destaque, foi aprovado um pacote fiscal sem precedentes no Congresso americano na

última 6ªf do mês. A medida liberará US$ 2 trilhões entre novos gastos e incentivos fiscais de forma estimular a economia americana

e financiar os esforços no combate ao surto de Covid-19. Concomitantemente, as atuações agressiva do Federal Reserve ao

anunciar um programa de títulos de dívida públicos e privados de forma ilimitada, e do Banco Central Europeu, que oficializou um

programa de compra de títulos emergencial (PEPP, na sigla em inglês) que permite que Banco Central Europeu (BCE) compre de

títulos de dívida soberana dos países membros também de maneira ilimitada, mostraram que as instituições estão a postos para

utilizar de todas as ferramentas disponíveis para amortecer a crise.

No Brasil, o mercado brasileiro acompanhou a dinâmica do exterior enquanto a Covid-19 intensificava o contágio ao redor do país. Ao

fim do mês, o país contabilizava 5.717 casos confirmados e 201 óbitos relacionados à doença. Como resposta, o governo federal

colocou em pauta medidas que juntas podem atingir o montante de R$ 750 bilhões no combate à crise. Com o auxílio dos bancos

públicos (Caixa e BB), do Banco Central, do BNDES e do setor privado, a equipe econômica do governo trabalha de forma agressiva

para amortecer os impactos do surto sobre a economia. Na outra ponta, investidores passam a avaliar os impactos das medidas no

âmbito fiscal, uma vez que uma piora nas contas públicas será inevitável.

No tocante à atividade econômica, as pesquisas setoriais de janeiro vieram mistas mas, de maneira geral, apontavam para a

continuidade na tendência de crescimento que a economia passou a apresentar a partir do 2S19. O principal destaque do mês foi a

divulgação do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) para o mês. O indicador em linha com o que mostraram as pesquisas

setoriais que, com exceção do varejo, apresentaram variações positivas no período. Contudo, mesmo que as leituras apontassem

para o crescimento, elas foram mensuradas em um mundo pré-cris e, portanto, ficaram obsoletas para ilustrar a situação atual da

economia brasileira. Em seguida, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre encerrado em fevereiro também

confirmaram projeções do mercado. A pesquisa mostrou que a taxa de desemprego avançou de 11,2% para 11,6%. Ao analisar o

dado, foi possível identificar avanços no mercado de trabalho entrando em 2020, porém, assim como as pesquisas setoriais, ele já

não é fiel à situação vivida no país nos dias de hoje. Tendo tudo isso em vista, esperamos uma piora generalizada dos dados,

principalmente a partir de março, o que, junto com a dinâmica deflacionária verificada no país, deve abrir espaço para que o Copom

realize novos cortes da taxa Selic.

Ao fim do 1T20, verificamos uma piora do quadro de incerteza no cenário mundial, com uma recessão de escala global se

aproximando nos próximos meses. No Brasil, o quadro de disseminação do coronavírus ainda deve se agravar em abril, e o governo

será obrigado a abrir mão do ajuste fiscal que vinha sendo no combate aos impactos da nova crise. Em função disso, apesar de

apostar em novos cortes da Selic, esperamos que estes sejam feitos com cautela, através de pílulas de 50 pontos base. Em relação

à atividade, com base nos indicadores até hoje, revisamos nossas projeções do PIB/2020 para -1,0% e do PIB/2020 para 2,0%.
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A Carteira Small Caps encerrou o mês de Março em

queda, com performance abaixo do seu índice de

referência (SMLL). O mês foi negativo para os ativos

de riscos, em meio: (i) a contínua propagação do

coronavírus para diferentes países, impulsionando a

incerteza quanto ao crescimento dos mercados

globais em 2020; (ii) lockdown em diversos países

europeus, EUA e Brasil.

Destaque Negativo: Via Varejo ON (VVAR3)

A Via Varejo apresentou a maior queda da carteira no

período, em linha com o cenário de maior aversão ao

risco, com o fechamento das lojas físicas em virtude

do surto do corona vírus, queda na confiança do

consumidor, expectativa de maior desemprego e

endividamento das famílias para os próximos meses,

o que enfraquece uma recuperação para o consumo

neste ano.

Para Abril, esperamos um mês ainda volátil para os

ativos de risco, mas com perspectivas de médio prazo

mais favoráveis. Lá fora, devemos ver o pico de

contaminação do coronavírus ocorrendo no meio do

mês. Dessa maneira, devemos continuar vendo ações

pró-mercado provindas dos bancos centrais para

aliviar o cenário adverso. Por aqui, as atenções se

voltam para como será o processo de quarentena e

quais serão seus impactos nos diferentes setores. O

principal ponto deverá ser se haverá uma migração

para a quarentena vertical e até quando ela deverá

continuar.

Na carteira, optamos por ampliar o número de ativos

ligados ao setor de utilities para elevar o teor defensivo

dos papéis. Ainda, incluímos empresas com exposição

à China e ao setor de tecnologia. Nesse sentido,

retiramos os ativos da Aliansce Sonae, Duratex,

Marcopolo, Petrorio e Trisul e demos espaço para a

entrada de Alupar, Eneva, Marfrig, Sinqia e SLC.

Abril

Performance  Março

Peso Ticker Empresa Variação Contrib.

10% SAPR11 Sanepar -28,81% -2,88%

10% TOTS3 Totvs -34,26% -3,43%

10% ALSO3 AliansceSonae -41,76% -4,18%

10% SMTO3 São Martinho -44,21% -4,42%

10% DTEX3 Duratex -46,23% -4,62%

10% POMO4 Marcopolo -49,03% -4,90%

10% TRIS3 Trisul -49,79% -4,98%

10% JSLG3 JSL -53,28% -5,33%

10% PRIO3 PetroRio -57,61% -5,76%

10% VVAR3 Via Varejo -61,77% -6,18%

Performance Histórica

Mês 2020
Desde 

o início
Carteira -46,7% -45,7% -35,5%
Índice Small Caps -35,1% -40,2% -26,2%
Diferença -11,6% -5,5% -9,3%

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. 

Peso Ticker Empresa Alteração

10% ALUP11 Alupar Entrou

10% ENEV3 Eneva Entrou

10% JSLG3 JSL =

10% MRFG3 Marfrig Entrou

10% SAPR11 Sanepar =

10% SMTO3 São Martinho =

10% SLCE3 SLC Entrou

10% SQIA3 Sinqia Entrou

10% TOTS3 Totvs =

10% VVAR3 Via Varejo =

Saiu Entrou

Aliansce Sonae ON (ALSO3) Alupar UNIT (ALUP11)

Duratex ON (DTEX3) Eneva ON (ENEV3)

Marcopolo PN (POMO4) Marfrig ON (MRFG3)

Petrorio ON (PIOR3) Sinqia ON (SQIA3)

Trisul ON (TRIS3) SLC ON (SLCE3)
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SAI: Aliansce Sonae ON (ALSO3)

Optamos por retirar os ativos da Aliansce Sonae, pois acreditamos que o setor de shoppings deve ser um

dos mais afetados pela disseminação do coronavírus. Os recentes fechamentos por tempo indeterminado de

shoppings centers por todo o país reforça a atenção que devemos ter com o setor nesse momento.

Seguimos com uma visão positiva para a companhia no longo prazo após a fusão entre Aliansce e Sonae

Sierra. A companhia combinada se tornou a número 1 no Brasil em números de shoppings administrados

(40) e em Área Bruta Locável (1.438 m²). Com isso, esperamos que a nova companhia apresenta sinergias

de até R$ 70 milhões nos próximos anos.

Trocas do Mês

ENTRA: SLC ON (SLCE3)

Dada a mudança de cenário global, a SLC é uma das empresas que deverá sofrer menos com as

conjunturas negativas trazidas pelo coronavírus. A piora de perspectivas econômicas para países

emergentes fizeram com que o dólar tivesse forte apreciação frente à essas moedas. Dada tal perspectiva,

os produtos agrícolas brasileiros ficaram mais baratos no mercado internacional, o que impulsiona as

exportações locais.

Ainda, o principal parceiro de negócios de commodities do Brasil, a China, já está com suas operações

internas voltando à normalidade. Dessa forma, o escoamento de produtos para o país asiático deve

permanecer forte nos próximos meses.

Como resultado, acreditamos que a SLC poderá vir a se sobressair quando comparado a outros ativos, por

conta de suas vantagens competitivas frente às adversidades do mercado e possível beneficiamento dada a

conjuntura econômica atual.
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SAI: Duratex ON (DTEX3)

Optamos por retirar os ativos da Duratex, para reduzir nossa exposição ao setor. Acreditamos que o atual

momento de mercado seja mais negativos para empresas ligadas ao ramo de cerâmica e painéis de madeira,

tendo em vista a forte revisão de crescimento da economia brasileira e global.

Seguimos positivos com a empresa para o longo prazo. Acreditamos que a joint venture com a Lenzing para

produção de celulose solúvel, cujo andamento segue dentro do planejado com alguns investimentos já

realizados, e a recente aquisição da Cecrisa também são fatores que devem reduzir a dependência dos

resultados com o segmento de painéis de madeiras, além de aumentar a relevância dos resultados de Deca

e Cerâmica. Mais: sua alavancagem financeira também deverá permanecer nos níveis atuais (~2,0x dívida

líquida/Ebitda), uma vez que os recursos provenientes da venda das florestas para a Suzano compensaram

os impactos da recente aquisição da Cecrisa. Vale ainda destacar as sinergias com a aquisição da Cecrisa,

que devem começar a serem capturados em 2020, estimados em R$ 200-300 milhões.

Trocas do Mês

ENTRA: Alupar UNIT (ALUP11)

No mês de Abril, optamos por dar entrada aos ativos da Alupar. Dentro do setor de energia, o segmento de

transmissão é o mais conservador do cenário atual. Isso porque as empresas não devem, em um cenário

base, ter forte diminuição de sua demanda. Por conta disso, vemos a companhia como uma oportunidade

dentro do setor, que pode se beneficiar da situação conturbada. Acreditamos que o atual patamar de P/VC

em 1,3x seja interessante, abaixo da média do mercado de 1,6x.

Consideramos que Alupar é um dos melhores investimentos para aproveitar a oportunidade de crescimento

no setor de transmissão. Com a recente redução do nível de endividamento da Companhia, a Alupar segue

bem posicionada para garimpar ativos nos próximos leilão de energia. A Alupar ainda se beneficia de uma

duração maior dos projetos, e conta com uma forte disciplina de gestão e alocação de capital quando

comparada aos pares do setor.

Sustentamos como recomendação: (i) forte geradora de caixa, e boa previsibilidade de fluxo; (ii) possibilidade

de crescimento dentro do setor; (iii) exposição a projetos de transmissão com maior duração; e (iv)

management com bom histórico de execução. Uma possível reorganização da estrutura de capital da

companhia deve também destravar valor no médio prazo.
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SAI: Marcopolo PN (POMO4)

Optamos por retirar os ativos da Marcopolo nesse mês devido à uma mudança de perfil na consolidação da

carteira dado o cenário atual. Acreditamos que o setor de bens de capital poderá sofrer nos próximos meses

muito por conta da demanda reprimida que devemos acompanhar no prosseguimento do ano. Nesse

momento, acreditamos fazer mais sentido manter exposição à ativos relacionados a exportações para a

China, tendo em vista que o país asiático já está normalizando suas operações.

Seguimos otimistas com Marcopolo para o longo prazo, em meio à reforma estrutural que a empresa tem

realizado. Nos últimos anos, a companhia reportou forte queda nos volumes de venda devido a recessão

econômica de 2014-2016. No entanto, a empresa tomou medidas para readequar a produção, melhorando

sua eficiência e praticando um rígido controle de custos. Consequentemente, a geração de caixa da

companhia ficou pressionada; porém, a empresa consegue manter suas margens em níveis sólidos quando

comparado ao seus pares, demonstrando a estratégia comercial eficiente da companhia. Para os próximos

anos, temos uma visão positiva para a Companhia. As exportações, somada a recuperação da atividade

econômica local (especialmente ligada a ônibus urbanos) e operações da empresa no exterior, devem puxar

o volume e contribuir para que a Marcopolo consiga recuperar suas margens e rentabilidades históricas

ENTRA: Marfrig ON (MRFG3)

A expectativa é que a Marfrig se beneficie nesses próximos trimestres através de exportações à China e a

falta de oferta global por proteína.

O frigorífico está muito bem posicionado para aproveitar as oportunidades no âmbito internacional em 2020.

A Febre Suína Africana segue dizimando o maior número de cabeça de porcos na história, criando escassez

global de proteína e abrindo oportunidade para doméstica e internacional para rentabilização da empresa. No

âmbito de inovação, a empresa segue investindo na criação de novos produtos, principalmente focando nos

segmentos veganos. Além disso, a empresa se favorece da demanda aquecida por proteína também nos

EUA.

Para o 2020, esperamos: (i) forte resultado na operação da América do Sul devido a enorme demanda

chinesa e habilitações recentes de novas plantas; (ii) ciclo do boi positivo na operação dos EUA; e (iii) foco

em inovação em produtos com grande potencial de aceitação no mercado doméstico, tais como carnes de

boi e porco veganos.

Destacamos também o valuation atrativo em relação aos seus pares que os papéis são negociados.

Ainda, a empresa tem sido contemplada por recorrentes aprovações de governos saudita e chinês para que

suas plantas possam exportar para tais países, sendo esses potenciais upsides para o futuro da empresa.

Trocas do Mês
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Trocas do Mês

SAI: Petrorio ON (PRIO3)

Dado o cenário adverso para as companhias de óleo e gás, acreditamos ser melhor focarmos em ativos com

menor risco setorial. A pressão sobre o petróleo tem se exacerbado recentemente devido à (i) retração da

demanda global por combustível devido ao coronavírus; e (ii) excesso de oferta no mercado por conta da

expansão de produção dada a falta de acordo entre Arábia Saudita e Rússia.

Com a possível normalização dos fatores de produção nos próximos meses, a Petrorio possuirá grandes

oportunidades a frente, isto porque, com a nova estratégia da Petrobrás, de se desfazer de ativos pouco

estratégicos, a PRIO passa a ter uma grande variedade de poços para adquirir, com foco no aumento da sua

produção. A companhia tem apresentado um track record positivo em relação aos últimos poços adquiridos,

tanto em termos de aumento de produção de barris de petróleo, quanto em relação ao aumento da vida útil

dos poços.

Recentemente a companhia anunciou ainda a aquisição de 80% do campo de Tubarão Martelo, da Dommo

Energia (antiga OGX), permitindo sinergias com os atuais poços operados pela companhia no Campos de

Polvo.

ENTRA: Sinqia ON (SQIA3)

A Sinqia é uma empresa brasileira de softwares para controle de produtos financeiros, atuando como

provedor de soluções em software e serviços de outsourcing e consultoria para instituições de previdência,

bancos, fundos de investimentos, consórcios. A companhia realizou 13 aquisições de empresas do setor nos

últimos anos, consolidando a sua estratégia de crescimento no setor.

Gostarmos do case da Sinqia que apresenta: (i) modelo de negócio com receitas recorrentes; (ii) geração de

caixa previsível; (iii) mercado de atuação pulverizado em relação aos principais players; (iv) perspectivas de

aquisições com possível consolidação do setor e (v) execução consistente do management.

Com a oferta secundária realizado pela companhia, aumentando o seu capital social, o ativo pode destravar

valor adicional em virtude da melhora da liquidez das ações e aceleração do processo aquisição de outros

players do setor.
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SAI: Trisul ON (TRIS3)

Neste momento de maior aversão a risco do mercado, optamos por retirar as ações da Trisul para dar

espaço para a entrada de outro ativo que avaliamos como mais resiliente, a Eneva. A troca se deu pelo teor

mais defensivo das empresas de utilities, que tendem a ter desempenho menos volátil em momentos de

incerteza. Por outro lado, o setor de construção civil é um dos primeiros a serem impactados com adiamento

de obras e lançamentos.

Por mais que o setor deva ter um ano extremamente desafiador, acreditamos que a empresa deve voltar a

apresentar bons resultados no ano que vem devido à: (i) track record de crescimento robusto em

lançamentos e vendas desde 2017; (ii) modelo de negócio verticalizado e integrado; (iii) níveis de liquidez

confortáveis após o recente aumento de capital; (iv) landbank posicionado estrategicamente.

.

Trocas do Mês

ENTRA: Eneva ON (ENEV3)

A Eneva está, praticamente, 100% operacional e a tendência é que a empresa tenha redução de capex com

o passar do tempo. Consequentemente, nos próximos meses, a empresa deve reportar uma geração de

caixa operacional mais forte e mostrar avanços em desalavancagem financeira (que se encontra em níveis

ainda elevados). Por outro lado, o resultado financeiro é justamente o que tem pressionado o resultado da

Eneva. Este é o principal ponto de atenção.

A empresa está no processo de negociação de uma possível fusão com a AES Tietê, fato esse que poderá

criar alto valor de sinergia entre as empresas e trazer mais estabilidade para resultados, tendo em vista uma

possível união entre portfólios de energia térmica e limpa. Dessa forma, acreditamos que a empresa poderá

ter um desempenho positivo mesmo entre o cenário econômico atualmente incerto.
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Alupar UNIT (ALUP11)

No mês de Abril, optamos por dar entrada aos ativos da

Alupar. Dentro do setor de energia, o segmento de

transmissão é o mais conservador do cenário atual. Isso

porque as empresas não devem, em um cenário base, ter

forte diminuição de sua demanda. Por conta disso, vemos

a companhia como uma oportunidade dentro do setor, que

pode se beneficiar da situação conturbada. Acreditamos

que o atual patamar de P/VC em 1,3x seja interessante,

abaixo da média do mercado de 1,6x.

Consideramos que Alupar é um dos melhores

investimentos para aproveitar a oportunidade de

crescimento no setor de transmissão. Com a recente

redução do nível de endividamento da Companhia, a

Alupar segue bem posicionada para garimpar ativos nos

próximos leilão de energia. A Alupar ainda se beneficia de

uma duração maior dos projetos, e conta com uma forte

disciplina de gestão e alocação de capital quando

comparada aos pares do setor.

Sustentamos como recomendação: (i) forte geradora de

caixa, e boa previsibilidade de fluxo; (ii) possibilidade de

crescimento dentro do setor; (iii) exposição a projetos de

transmissão com maior duração; e (iv) management com

bom histórico de execução. Uma possível reorganização

da estrutura de capital da companhia deve também

destravar valor no médio prazo.

Eneva ON (ENEV3)

A Eneva está, praticamente, 100% operacional e a

tendência é que a empresa tenha redução de capex

com o passar do tempo. Consequentemente, nos

próximos meses, a empresa deve reportar uma

geração de caixa operacional mais forte e mostrar

avanços em desalavancagem financeira (que se

encontra em níveis ainda elevados). Por outro lado, o

resultado financeiro é justamente o que tem

pressionado o resultado da Eneva. Este é o principal

ponto de atenção.

A empresa está no processo de negociação de uma

possível fusão com a AES Tietê, fato esse que poderá

criar alto valor de sinergia entre as empresas e trazer

mais estabilidade para resultados, tendo em vista uma

possível união entre portfólios de energia térmica e

limpa. Dessa forma, acreditamos que a empresa

poderá ter um desempenho positivo mesmo entre o

cenário econômico atualmente incerto.

Comentários e Recomendações
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Marfrig ON (MRFG3)

A expectativa é que a Marfrig se beneficie nesses

próximos trimestres através de exportações à China e a

falta de oferta global por proteína.

O frigorífico está muito bem posicionado para aproveitar

as oportunidades no âmbito internacional em 2020. A

Febre Suína Africana segue dizimando o maior número de

cabeça de porcos na história, criando escassez global de

proteína e abrindo oportunidade para doméstica e

internacional para rentabilização da empresa. No âmbito

de inovação, a empresa segue investindo na criação de

novos produtos, principalmente focando nos segmentos

veganos. Além disso, a empresa se favorece da demanda

aquecida por proteína também nos EUA.

Para o 2020, esperamos: (i) forte resultado na operação

da América do Sul devido a enorme demanda chinesa e

habilitações recentes de novas plantas; (ii) ciclo do boi

positivo na operação dos EUA; e (iii) foco em inovação em

produtos com grande potencial de aceitação no mercado

doméstico, tais como carnes de boi e porco veganos.

Destacamos também o valuation atrativo em relação aos

seus pares que os papéis são negociados.

Ainda, a empresa tem sido contemplada por recorrentes

aprovações de governos saudita e chinês para que suas

plantas possam exportar para tais países, sendo esses

potenciais upsides para o futuro da empresa.

JSL ON (JSLG3)

A JSL é hoje o maior comprador de caminhões e

insumos de transportes rodoviários do Brasil, além de

ser um dos maiores compradores de veículos leves do

país. Possui um amplo portfólio de serviços com

sinergia entre os negócios. A empresa é dona da

Vamos, JSL Logística, CS BRASIL, BBC, Original e

possui participação de 55% da Movida. Suas

operações logísticas diversificadas em cerca de 500

cliente s e 16 setores da economia.

A empresa vem apresentando bons resultados tanto

quando se analisa empresa por empresa, quanto se

olha o resultado consolidado. O ideal para a empresa é

que a alavancagem de nenhuma das empresas

ultrapasse 3,5x. Hoje, 72% do seu EBITDA é

proveniente de seus modelos de negócio baseados em

locação, business que tem previsibilidade de resultado,

escala na compra de ativos a know-how na

manutenção e depreciação, e 26% dos baseados em

logística, que tem contratos de longo prazo,

predominância do modelo asset light e crescimento

relacionado à atividade econômica de 16 setores

diferentes da economia. Por fim, atuam com capital

intensivo em dois setores: papel e celulose e

mineração, o resto conseguem fazer via terceirização.

Sustentamos nossa recomendação: (i) recuperação da

economia brasileira; (ii) momentum favorável para

locação de ativos (“efeito Uber”); (iii) IPO da Vamos

deve destravar valor, com foco na redução do

endividamento e crescimento da companhia; (iv)

oportunidades de M&A no curto e médio prazo.
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Sanepar UNIT (SAPR11)

A expectativa é que a Sanepar se beneficie nesses

próximos trimestres do crescimento do fluxo de caixa

livre, em meio as contínuas medidas voltadas para

eficiência de custos e maior volume relacionado ao

tratamento de esgoto. Isto é algo que deve continuar a

impulsionar os dividendos da empresa nos próximos

anos.

Vale comentar: a Agepar ainda iniciou as discussões

em torno do repasse integral pendente da revisão

tarifária da Sanepar, após autorização do reajuste

tarifário de 12% no 1S19, o que significaria mais um

aumento nas tarifas neste ano. Caso a Sanepar

consiga antecipar o diferimento, deverá melhorar ainda

mais a percepção de risco das units da Sanepar.

Além disso, o risco político atual é menor, dado que a

empresa realizou algumas mudanças em seu estatuto,

afim de melhorar a governança corporativa, e proteger

os aumentos tarifários autorizados. Os processos

fornecem mais transparência aos aumentos tarifários

ainda pendentes da Sanepar, reduzindo o risco de

interferência na empresa. As discussões envolvendo o

Projeto de Lei que reforma o setor de saneamento

básico no país também deve destravar valor aos ativos

da Sanepar. Entre os riscos: (i) a manutenção da

estrutura tarifária; e (ii) disciplina de CAPEX.
.

São Martinho ON (SMTO3)

A expectativa é que os números operacionais da São

Martinho sigam fortes no decorrer de 2020. O

crescimento do consumo interno por combustíveis, real

depreciado e melhores perspectivas para o preço do

açúcar podem trazer bons resultados para a empresa.

Apesar do aumento no preço comercializado do etanol,

a paridade do combustível segue abaixo dos 70%

quando comparado a gasolina. Somado ao espaço que

a empresa tem para comercializar seu produto a

preços superiores, a retomada do crescimento

econômico do país possibilita também a empresa a

aproveitar potenciais ganhos no volume

comercializado.

O cenário cambial do Brasil também beneficia a São

Martinho quanto a exportações. Os recentes

resultados já mostram que a empresa tem aproveitado

o real depreciado para elevar suas exportações,

especialmente do etanol anidro.

Quanto ao açúcar, a empresa tem diminuído seu mix

de produção, tanto pelo fato de a demanda por etanol

estar se aquecendo internamente, quanto pelo fato dos

preços internacionais de açúcar estarem baixos.

Entretanto, vale ressaltar que a empresa acredita num

cenário mais construtivo para a safra 2020/21,

considerando que a Índia reduza sua produção e o

Brasil mantenha o mix mais alcooleiro.
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SLC ON (SLCE3)

Dada a mudança de cenário global, a SLC é uma das

empresas que deverá sofrer menos com as conjunturas

negativas trazidas pelo coronavírus. A piora de

perspectivas econômicas para países emergentes fizeram

com que o dólar tivesse forte apreciação frente à essas

moedas. Dada tal perspectiva, os produtos agrícolas

brasileiros ficaram mais baratos no mercado internacional,

o que impulsiona as exportações locais.

Ainda, o principal parceiro de negócios de commodities do

Brasil, a China, já está com suas operações internas

voltando à normalidade. Dessa forma, o escoamento de

produtos para o país asiático deve permanecer forte nos

próximos meses.

Como resultado, acreditamos que a SLC poderá vir a se

sobressair quando comparado a outros ativos, por conta

de suas vantagens competitivas frente às adversidades do

mercado e possível beneficiamento dada a conjuntura

econômica atual.

Sinqia ON (SQIA3)

A Sinqia é uma empresa brasileira de softwares para

controle de produtos financeiros, atuando como provedor

de soluções em software e serviços de outsourcing e

consultoria para instituições de previdência, bancos,

fundos de investimentos, consórcios. A companhia

realizou 13 aquisições de empresas do setor nos últimos

anos, consolidando a sua estratégia de crescimento no

setor.

Gostarmos do case da Sinqia que apresenta: (i) modelo

de negócio com receitas recorrentes; (ii) geração de caixa

previsível; (iii) mercado de atuação pulverizado em

relação aos principais players; (iv) perspectivas de

aquisições com possível consolidação do setor e (v)

execução consistente do management.

Com a oferta secundária realizado pela companhia,

aumentando o seu capital social, o ativo pode destravar

valor adicional em virtude da melhora da liquidez das

ações e aceleração do processo aquisição de outros

players do setor.
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Totvs ON (TOTS3)

Seguimos com boas expectativas para a Totvs. Nos

últimos períodos a empresa vem surpreendendo as

expectativas do mercado com resultados sólidos,

impulsionados por eficiências de opex, além do

crescimento da receita recorrente, quando comparada

ano a ano, apesar das comparações mais difíceis no

período e a desaceleração da inflação média do IGP-

M.

A empresa também vem entrando no mercado de

Fintechs através da compra da Supplier. Com esta

aquisição, o número de empresas incorporadas à

Totvs chega a 33. Acreditamos que a companhia

possui grandes oportunidades no segmento financeiro,

em função da presença em diferentes cadeias de

suprimento e setores da economia.

Esperamos para os próximos períodos que a

companhia continue performando bem. Seus ganhos

contínuos de eficiência refletiram em um aumento do

EBITDA, mesmo com certa volatilidade nas provisões

para contingência. Além disso, sua receita vem

apresentando crescimento recorrente, assim como

suas vendas de licenças e também menores custos e

despesas impulsionando as margens.

Via Varejo ON (VVAR3)

No curto prazo, vemos valor a ser destravado em meio a

recente troca de controle. A nova estratégia ainda

contempla o foco inicial nas lojas físicas - que demandam

uma necessidade de capital de giro menor para a

operação, além de possuírem margens melhores que o

site - e consolidação da atuação omnichanel (“multicanal”,

como é chamado);

Vale ainda comentar algumas iniciativas já implementadas

pela nova diretoria: (1) alterações nas métricas de

remuneração dos vendedores; (2) mudança na

metodologia de precificação nas lojas (dentro de uma

margem estabelecida) para que os vendedores tenham

mais autonomia, acirrando à concorrência; e (3) foco na

execução e integração de canais;

Nos últimos resultados, temos observando o turnaround

operacional da companhia, com foco na recuperação de

suas vendas, redução de despesas e aprimoramento de

seus sistemas operacionais. Seguimos otimistas com a

estratégia da Companhia.
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