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Carteira composta por 10 ações de empresas que tem

como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no

longo prazo. Essa carteira visa a alocação de recursos

em empresas sólidas, com bons fundamentos e alto

potencial de retorno. A dinâmica de trocas acaba sendo

mais estática.
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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%.

Cenário Macroeconômico
Victor Beyruti Guglielmi

vbeyruti@guidelinvestimentos.com.br
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» Sobre a carteira recomendada:
A Carteira Top Picks encerrou o mês de Março no campo negativo, abaixo do seu índice de referência (Ibovespa). O mês foi

negativo para os ativos de risco, em meio: (i) a contínua propagação do coronavírus para diferentes países, impulsionando a

incerteza quanto ao crescimento dos mercados globais em 2020; e (ii) lockdown sendo feito em diversos países europeus, EUA e

Brasil, reduzindo a atividade econômica de forma drástica. Acrescentamos que realizamos a troca pontual na carteira no dia 04 de

Março, retirando as ações da IRB Brasil Re, e incluindo as units de Sanepar.

O destaque negativo, por mais que tenhamos retirado os papéis da IRB num movimento extraordinário, os ativos impulsionaram as

perdas da carteira, em função da divulgação de informações não verídicas ao mercado e demissão do CFO e CEO da empresa.

Para Abril, esperamos um mês ainda volátil para as bolsas

globais, com as atenções voltadas para os

desdobramentos do risco do novo coronavírus. A evolução

das medidas internacionais voltadas a prevenção da

disseminação do coronavírus podem trazer alívio ao

mercado, assim como uma mensuração melhor do impacto

econômico da propagação do vírus. O grande ponto a ser

compreendido ao longo do mês é qual será o tempo

necessário de permanência em quarentena tanto no Brasil

quanto nos Estados Unidos e Europa .

Para a carteira, optamos por retirar os ativos do Cyrela e

Magazine Luiza, para dar espaço a entrada em Bradesco e

Suzano, com objetivo de reduzir a exposição a ativos

conectados ao varejo doméstico. A depreciação do real,

em conjunto com a recuperação da demanda industrial

chinesa e a resiliência do setor bancário em meio à crise

são fatores que nos possibilitaram optar pela inclusão de

Bradesco e Suzano.

Performance

Para Abril

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos
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Carteira Top Picks

Peso Ticker Empresa Alteração

10% B3SA3 B3 =

10% BBDC4 Bradesco Entrou

10% CNTO3 Centauro =

10% CSAN3 Cosan =

10% JBSS3 JBS =

10% NEOE3 Neoenergia =

10% PETR4 Petrobras =

10% SAPR11 Sanepar =

10% SUZB3 Suzano Entrou

10% WEGE3 WEG =

Peso Ticker Empresa Mês Contribuição

10% JBSS3 JBS -10,4% -1,0%

10% WEGE3 WEG -22,1% -2,2%

10% MGLU3 Magazine Luiza -22,8% -2,3%

10% B3SA3 B3 -24,0% -2,4%

10% CSAN3 Cosan -26,5% -2,7%

10% NEOE3 Neoenergia -27,9% -2,8%

10% PETR4 Petrobras -44,8% -4,5%

10% CNTO3 Centauro -44,8% -4,5%

10% CYRE3 Cyrela -52,6% -5,3%

IRBR3* IRB Brasil Re

SAPR11* Sanepar
10% -63,2% -6,3%

*Desempenho de IRBR3  até dia 04 de Março e desempenho 

de SAPR11 do dia 04 de Março até final do mês.

Saiu Entrou

Magazine Luiza ON (MGLU3) Bradesco PN (BBDC4)

Cyrela ON (CYRE3) Suzano ON (SUZB3)

Mês 2020 12M Início

Carteira -33,9% -38,2% -17,3% 73,2%

Ibovespa -29,9% -36,9% -24,0% 41,8%

Diferença -4,0% -1,4% 6,7% 31,4%
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ENTRA: Bradesco PN (BBDC4)

Dada a extensão do cenário econômico adverso, ativos vem sofrendo bastante em termos de performance

nas últimas semanas. Com isso, acreditamos que o Bradesco tenha aberto uma ótima oportunidade de

entrada. Por mais que a inadimplência deva crescer nos próximos meses, o banco segue resiliente e deverá

superar a crise sem muitas complicações.

Seguimos otimistas com o avanço do lucro do banco, com expectativa de grande distribuição de dividendos

nos próximos trimestres. Acreditamos que a grande diversificação dos seus negócios com atuação bancária

em todos os segmentos da economia e a forte presença de sua seguradora são elementos importantes para

manter a rentabilidade do banco em um momento de retração econômica.

Ainda vemos espaço para a continuidade de resultados fortes, mesmo em um ambiente de queda da taxa de

juros. Esperamos ainda um crescimento no lucro e, melhora na rentabilidade com Retorno sobre o

Patrimônio (ROE), atingindo patamar próximo de 20%. Reiteramos nossa visão positiva para BBDC4.

SAI: Cyrela ON (CYRE3)

Optamos por retirar as ações de Cyrela do nosso portfólio, no sentido de reduzir exposição ao setor

imobiliário.

Por mais que acreditemos na solidez financeira da empresa e forte posicionamento no setor, acreditamos

não ser ideal permanecer posicionado em tais ativos dados os riscos que envolvem tais operações. Diversas

empresas já divulgaram o adiamento de lançamentos de 2020 para o ano que vem e atraso em suas obras.

A piora do cenário econômico doméstico tenderá a impactar diretamente as vendas de tais ativos, mesmo

em um cenário de taxa de juros em patamares baixos, principalmente em função da baixa confiança do

consumidor, potencial elevação no desemprego e endividamento das famílias nos próximos meses.. Dessa

forma, acreditamos fazer mais sentido exposição a bancos nesse momento.

Trocas do Mês
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ENTRA: Suzano ON (SUZB3)

O cenário econômico adverso para diversas companhias não tem tido forte impacto nas empresas do setor

de papel e celulose. Tendo em vista a forte exposição ao dólar na sua receita, a depreciação do câmbio

doméstico tende a continuar impulsionando os resultados da empresa. Ainda, a normalização de operações

chinesas tem impulsionado o preço da celulose no curto prazo, minimizando o impacto sob a demanda dos

produtos da Suzano.

Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) expectativa de recuperação do ciclo nos preços da

celulose no médio prazo; (ii) conclusão do ramp up do projeto de tissue, que deve contribuir para impulsionar

o volume de produção de papéis e impulsionar margens; (iii) sinergias, após aquisição da Fibria (próximo de

R$ 10 bilhões); e (v) dólar em patamar elevado, contribuindo para os ganhos da indústria.

SAI: Magazine Luiza ON (MGLU3)

Nesse mês, optamos por retirar os papeis da Magazine Luiza de nossa carteira. Apesar de gostarmos do

ativo, acreditamos que seja o momento de reduzir exposição ao varejo. Ainda, a Magazine Luiza teve ótimo

desempenho versus seus pares do setor no mês passado, reduzindo o upside potencial do ativo.

Seguimos positivos com a Magazine Luiza pelo fato de termos expectativas que a empresa crescerá acima

da média do setor de consumo. Destacamos a estratégia da Magalu que permanece na transformação de

uma empresa de varejo tradicional com uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos e

capital humano, baseada nos pilares: (i) inclusão digital, (ii) cadeia de logística alinhada a multicanalidade,

(iii) digitalização das lojas, (iv) plataforma digital de vendas e (v) cultura digital.

Trocas do Mês
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B3 ON (B3SA3)
A expectativa é que os números operacionais da B3 continuem com um volume mais forte neste 2020, especialmente de

ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento BM&F), diante do quadro de taxas de juros mais baixas e oportunidades

dentro da renda variável. Apesar do cenário de ofertas ter piorado em decorrência dos impactos do coronavírus nos

mercados, esperamos ver IPOs e follow ons voltando em velocidade reduzida no segundo semestre de 2020. Algo que deve

impulsionar os ganhos operacionais da B3.

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.

Comentários e Recomendações

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

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

Bradesco PN (BBDC4)
Dada a extensão do cenário econômico adverso, ativos vem sofrendo bastante em termos de performance nas últimas

semanas. Com isso, acreditamos que o Bradesco tenha aberto uma ótima oportunidade de entrada. Por mais que a

inadimplência deva crescer nos próximos meses, o banco segue resiliente e deverá superar a crise sem muitas

complicações.

Seguimos otimistas com o avanço do lucro do banco, com expectativa de grande distribuição de dividendos nos próximos

trimestres. Acreditamos que a grande diversificação dos seus negócios com atuação bancária em todos os segmentos da

economia e a forte presença de sua seguradora são elementos importantes para manter a rentabilidade do banco em um

momento de retração econômica.

Ainda vemos espaço para a continuidade de resultados fortes, mesmo em um ambiente de queda da taxa de juros.

Esperamos ainda um crescimento no lucro e, melhora na rentabilidade com Retorno sobre o Patrimônio (ROE), atingindo

patamar próximo de 20%. Reiteramos nossa visão positiva para BBDC4.

Ticker B3SA3

Preço Atual R$ 34,25

Volume Médio (R$ MM)                 185 

Dividend Yield 5,3%

Preço /Valor Patrimonial 2,8x

Preço / Lucro 18,1x

EV/Ebitda 12,3x

Dívida Líquida/Ebitda -1,7x

Ticker BBDC4

Preço Atual R$ 19,87

Volume Médio (R$ MM)                 227 

Dividend Yield 8,0%

Preço /Valor Patrimonial 1,2x

Preço / Lucro 5,9x

EV/Ebitda -

Dívida Líquida/Ebitda -
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Centauro ON (CNTO3)
A Centauro segue se posicionando como o principal marketplace de artigos esportivos no Brasil. A estratégia da empresa

consiste não apenas em fornecedor produtos, mas se tornar uma plataforma dentro desse ecossistema. Dentre as medidas

adotadas recentes, a aquisição das operações da Nike no Brasil se encaixa dentro da estratégia definida. Esperamos outros

movimentos semelhantes a esse, no sentido de ampliar sua presença em marcas, produtos e serviços.

Sustentamos nossa recomendação: (i) continuidade no ritmo de expansão de lojas e conversão da rede para o modelo G5,

com foco em uma melhor experiência de compra para o cliente; (ii) continuidade no crescimento robusto através do modelo

omnicanal, por meio da captação de dados e informações a respeito do comportamento de compra dos clientes; (iii) nível de

satisfação do cliente em patamares elevados (NPS de 83); (iv) ganhos de escala com o aumento do número de lojas e

gestão eficiente dos custos e despesas.

Comentários e Recomendações

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

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

Cosan ON (CSAN3)
A expectativa é que a Cosan tenha um desempenho positivo em meio a um cenário adverso. No ramo de açúcar e energia,

a empresa tende a se beneficiar da crescente demanda por álcool e dos preços ainda abaixo do equilíbrio,. Entretanto, a

recente queda do preço do petróleo tenderá a pressionar a empresa na venda de álcool no curto prazo, o que poderá

motivar a uma mudança de mix. Para o ramo de distribuição de combustíveis, a empresa se beneficiará da expansão de

margem por conta da redução do preço do petróleo. Somando-se a isso, a JV entre Raízen e Oxxo já iniciou suas

operações e trará mais eficiência para suas lojas de rua ao longo do ano. Ainda, a empresa poderá entrar no negócio de

refino de petróleo, abrindo a oportunidade de verticalizar toda operação. Quanto ao ramo de distribuição de gás, o cenário

também segue positivo em termos de demanda e controle de custos. A empresa tomou recentemente R$2 bilhões em

financiamento do BNDES para ampliar ainda mais sua malha de gás de São Paulo.

Cosan deve ter um ano bem positivo devido a: (i) elevado desconto comparado a suas controladas; (ii) operação de gás

(Comgas) com ótima performance recente, projeção de ano bem positivo e pagando alto dividend yield; (iii) Possibilidade de

crescimento inorgânico em todas as divisões através de fusões e aquisições; (iv) Possibilidade da entrada no negócio de

refino de petróleo.

Ticker CNTO3

Preço Atual R$ 21,64

Volume Médio (R$ MM)                   24 

Dividend Yield 0,3%

Preço /Valor Patrimonial 3,9x

Preço / Lucro 17,9x

EV/Ebitda 12,6x

Dívida Líquida/Ebitda 1,6x

Ticker CSAN3

Preço Atual R$ 50,79

Volume Médio (R$ MM)                   38 

Dividend Yield 3,1%

Preço /Valor Patrimonial 1,9x

Preço / Lucro 10,3x

EV/Ebitda 4,2x

Dívida Líquida/Ebitda 2,4x

-40%

60%

160%

260%

360%

abr/19 jun/19 ago/19 out/19 dez/19 fev/20

CNTO3

IBOV

-40%

10%

60%

110%

abr/19 jun/19 ago/19 out/19 dez/19 fev/20

CSAN3

IBOV



www.guide.com.br

Comentários e Recomendações

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

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

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

JBS ON (JBSS3)
A companhia deve continuar sendo a principal do setor a se beneficiar da gripe suína africana na Ásia, com posição de

destaque tanto no Brasil quanto nos EUA. Apesar dos impactos do coronavírus nas economias globais, a China deve

continuar importando bons volumes dos dois países nos próximos meses para suprir a falta de proteínas internamente.

Acreditamos que parte desse movimento já está no preço, mas ainda vemos espaço para altas mais moderadas.

A alta diversificação em proteína e geografia poderá ser um suporte para que a companhia possa movimentar suas

operações globalmente sem que sinta um impacto mais forte em termos de produção decorrente da disseminação do

coronavírus.

A companhia deverá performar acima de seus pares por possuir, então, um viés mais defensivo em termos de portfólio de

plantas e operações.

Neoenergia ON (NEOE3)
Sustentamos nossa recomendação: (i) valuation atrativo (BF P/L de 9,3,x em 12 meses vs 11,3x do setor e BF P/VC de 1,1x

em 12 meses vs 2,2x do setor); (ii) gestão operacional eficiente; (iii) modelo de negócio com previsibilidade de receitas; (iv)

boa disciplina de capital aliado à um histórico de desembolso em investimentos com perspectiva de alto retorno; além da (v)

projeção de entrada em novos projetos. Vale notar: os investimentos em transmissão podem ainda apresentar um retorno

mais atrativo, diante da capacidade de execução do management e antecipação dos projetos antes do prazo de entrega

previsto.

Destacamos também o forte crescimento do número de clientes nos últimos trimestres, com melhor controle das despesas

operacionais e aumento robusto no EBITDA, além do menor índice de endividamento, fruto das novas captações de

debêntures. A medida que seus negócios de distribuição passem a demandar menos investimentos, a Neoenergia deverá

começar a reduzir sua dívida e aumentar sua distribuição de dividendos. Mantemos uma visão positiva para a companhia.

Ticker NEOE3

Preço Atual R$ 16,51

Volume Médio (R$ MM)                   13 

Dividend Yield 3,3%

Preço /Valor Patrimonial 1,1x

Preço / Lucro 8,9x

EV/Ebitda 6,6x

Dívida Líquida/Ebitda 3,4x
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Ticker JBSS3

Preço Atual R$ 21,26

Volume Médio (R$ MM)                 224 

Dividend Yield 4,4%

Preço /Valor Patrimonial 1,9x

Preço / Lucro 7,5x

EV/Ebitda 5,0x

Dívida Líquida/Ebitda 2,4x
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Comentários e Recomendações

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

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

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

Petrobras PN (PETR4)
No curto prazo, alguns triggers que sustentam nossa recomendação: (1) continuidade da venda de ativos onshore; (2)

avanço do projeto de desinvestimento das refinarias;. A Petrobras vem reposicionando seu portfólio em ativos de maior

rentabilidade, com foco na desalavancagem financeira da estatal. No curto prazo as ações da Petrobras devem permanecer

com alta volatilidade acompanhando os desdobramentos entre as tensões de Rússia e Arábia Saudita, que ainda seguem

negociando um possível acordo para a redução da produção de petróleo .

Vale destacar o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2020– 2024, que tem como foco: (a) redução da

alavancagem financeira; (b) maiores investimentos futuros (em exploração e produção - E&P- em especial) e significativo

corte de custos operacionais; e (c) foco na gestão estratégica empresarial. Assim, a empresa deve continuar a se beneficiar:

(i) do processo de vendas de ativos; (ii) da melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) da contínua

desalavancagem financeira. Fatores que nos deixam mais otimistas com o rumo da estatal. Entre os riscos: (i) queda mais

acentuada do preço do barril de petróleo; e (ii) paralização do processo de venda de ativos são fatores que podem

pressionar o papel.

Sanepar UNIT (SAPR11)
Gostamos do modelo de negócio da Sanepar e ainda vemos valor para ser destravado na empresa de saneamento.

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.

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.

Ticker PETR4

Preço Atual R$ 13,98

Volume Médio (R$ MM)                 599 

Dividend Yield 8,3%

Preço /Valor Patrimonial 0,6x

Preço / Lucro 12,0x

EV/Ebitda 4,1x

Dívida Líquida/Ebitda 2,3x

Ticker SAPR11

Preço Atual R$ 23,31

Volume Médio (R$ MM)                   15 

Dividend Yield 7,4%

Preço /Valor Patrimonial 1,2x

Preço / Lucro 6,4x

EV/Ebitda 4,3x

Dívida Líquida/Ebitda 1,4x
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Suzano ON (SUZB3)
O cenário econômico adverso para diversas companhias não tem tido forte impacto nas empresas do setor de papel e

celulose. Tendo em vista a forte exposição ao dólar na sua receita, a depreciação do câmbio doméstico tende a continuar

impulsionando os resultados da empresa. Ainda, a normalização de operações chinesas tem impulsionado o preço da

celulose no curto prazo, minimizando o impacto sob a demanda dos produtos da Suzano.

Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) expectativa de recuperação do ciclo nos preços da celulose no médio

prazo; (ii) conclusão do ramp up do projeto de tissue, que deve contribuir para impulsionar o volume de produção de papéis

e impulsionar margens; (iii) sinergias, após aquisição da Fibria (próximo de R$ 10 bilhões); e (v) dólar em patamar elevado,

contribuindo para os ganhos da indústria.

Weg ON (WEGE3)
A empresa possui como principais destaques: (i) a expansão contínua no cenário externo, através de acordos locais ou M&A; (ii)

ganho contínuo de market share; (iii) retomada da economia brasileira; (iv) posicionamento de liderança como fornecedor no

segmento de GTD (Geração, Transmissão e Distribuição de Energia).

A empresa tem mostrado boa performance dentro do setor industrial nos últimos anos. Sua receita tem sido beneficiada pela

depreciação do real, que segue crescendo como reflexo do cenário externo frente ao coronavírus, pela recuperação da demanda

industrial e pelo crescimento do mercado. Além disso, a companhia veem se beneficiando de uma expansão na sua margem

Ebitda, em função dos ganhos de eficiência em função da adoção de práticas da Indústria 4.0. A companhia não reduziu seu ritmo

de investimentos durante a recente crise, gerando nesse momento uma vantagem competitiva em relação aos players locais.

A empresa tem um mix de produtos diversificado, e vem ganhando bastante reconhecimento da marca e possui um grande

potencial no segmento de GTD. Além disso a companhia ainda ve potencial nos segmentos de petróleo e gás, mineração,

saneamento.

Ticker SUZB3

Preço Atual R$ 35,31

Volume Médio (R$ MM)                            78 

Dividend Yield 1,3%

Preço /Valor Patrimonial 2,7x

Preço / Lucro -

EV/Ebitda 9,0x

Dívida Líquida/Ebitda 5,5x

Ticker WEGE3

Preço Atual R$ 32,15

Volume Médio (R$ MM)                            80 

Dividend Yield 1,4%

Preço /Valor Patrimonial 7,7x

Preço / Lucro 35,8x

EV/Ebitda 25,8x

Dívida Líquida/Ebitda -0,4x
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