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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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Performance

A Carteira Small Caps encerrou Dezembro em alta, acima

da performance do índice de referência (SMLL). ). O mês

foi positivo para os ativos de riscos, em meio: (i) os novos

desenvolvimentos envolvendo as negociações comerciais

entre China e Estados Unidos, com a proximidade da

assinatura da parte um do acordo previsto para 15 de

Janeiro; (ii) postura acomodatícia pelos principais bancos

centrais. Por aqui, os investidores seguiram o bom humor

no mercado internacional, com destaque para o avanço da

PL sobre a prisão em 2ª Instancia no Senado além da

decisão do COPOM de cortar a taxa básica de juros

(SELIC) para uma nova mínima histórica (4,5%).

» Destaque de Alta: Via Varejo ON (VVAR3)

Os papéis da Via Varejo seguiram como principal destaque

de alta do mês, em meio ao cenário mais positivo para o

consumo doméstico, com a divulgação do resultado

trimestral da companhia, além das perspectivas positivas

com as vendas da Black Friday. A companhia segue em

seu processo de reestruturação operacional, com foco na

maior digitalização, redução dos estoques e melhora na

rentabilidade. Seguimos com uma visão positiva para a

companhia

Para Janeiro, esperamos um mês ainda favorável para

ativos de risco. Lá fora, o início da vigência dos pontos

acordados entre China e Estados Unidos, além da

manutenção da postura flexível adotada pelos Bancos

Centrais devem sustentar o ambiente positivo para os

mercados. Por aqui, as atenções se voltam para os

indicadores de atividade econômica, com expectativa de

uma melhora no consumo e na confiança.

Para a carteira, seguimos com a estratégia de manter maior

exposição em papéis correlacionados com a atividade

doméstica, balanceando o portfólio com papéis mais

resilientes diante da menor clareza no mercado externo.

Nesse sentido, optamos por retirar os ativos da Trisul, CVC

e Sanepar e incluímos as ações da Helbor, Vivara e Marfrig

Janeiro

Performance Outubro

Titulares Peso Variação Contribuição

VVAR3 20% 26,79% 5,36%

TRIS3 20% 14,95% 2,99%

SAPR11 20% 10,48% 2,10%

CVCB3 20% 10,17% 2,03%

BPAC11 20% 8,37% 1,67%

Performance Histórica

Mês 2019
Desde 

o início

Carteira 14,2% 18,8% 18,8%

Índice Small Caps 12,7% 23,3% 23,3%

Diferença 1,5% -4,5% -4,5%

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

Peso Ticker Empresa Alteração

20% BPAC11 BTG Pactual =

20% HBOR3 Helbor Entrou

20% VIVA3 Vivara Entrou

20% MRFG3 Marfrig Entrou

20% VVAR3 Via Varejo =

Saiu Entrou

Trisul ON (TRIS3) Helbor ON (HBOR3)

CVC ON (CVCB3( Vivara ON (VIVA3)

Sanepar Unit (SAPR11) Marfrig ON (MRFG3)
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Marfrig ON (MRFG3)

• Os números seguem robustos, reflexo do forte desempenho na América do Norte, que tem compensado os resultados

mais fracos na América do Sul. Em meio a alta nos preços médios de venda e queda dos custos, Marfrig vem gerando

forte fluxo de caixa, o que tem contribuído para manter um baixo nível de alavancagem financeira (~2,65x no 3T19).

• Olhando para frente, ainda esperamos resultados mais robustos na América do Norte (embora o período sazonal seja um

pouco menos favorável), diante (i) preços mais altos devido à menor oferta da Tyson Foods e (ii) custos mais baixos em

meio à maior disponibilidade de gado. Do lado das exportações, expectativa é que aumente o volume exportado, reflexo

das duas plantas recém habilitadas da Companhia para exportação na China. No curto prazo, fluxo de notícias

envolvendo possibilidade de nova oferta de ações pode pressionar o papel.

BTG Pactual Units (BPAC11)

• Esperamos aceleração no resultado do banco, diante de um cenário favorável ao mercado de capitais : (i) taxas de juros

mais baixos, (ii) momentum positivo para ofertas pulicas, (iii) crescimento do segmento de varejo alta renda.

• Aliado a isso a expansão do banco para o segmento digital deve continuar a gerar maior alavancagem operacional, com

a expansão do portfólio de produtos, atingindo setores ainda pouco explorados. Gostamos da execução do management

que é altamente capacitado e esperamos ainda uma maior consistência nas receitas da área de Trading.

Carteira

Helbor ON (HBOR3)

• A Helbor é uma das principais incorporadoras da região de São Paulo. Após sofrer nos últimos anos com a recente crise

no setor, provcando aumento excessivo dos distratos e queima de caixa, a companhia segue em seu processo de turn

around operacional. A recente captação no mercado de capitais deve permitir a companhia reduzir sua alavancagem

financeira e retomar os lançamentos em 2020.

• Sustentamos nossa recomendação: (i) redução do endividamento com a recente captação via follow-on ; (ii) redução de

estoque via captação em mercado de capitais (CRI); (iii) perspectiva de aceleração nos lançamentos para 2020; (iv)

landbank robusto e posicionado estrategicamente.
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Vivara ON (VIVA3)

• A Vivara possui uma posição de liderança no setor de joalheria no Brasil, com vasto portfolio de produtos e marcas amplamente
reconhecidas, gerando um modelo de negócio verticalmente integrado e de alta escalabilidade. A companhia possui produção
própria por meio da fábrica em Manaus, garantido margens elevados e alavancagem operacional.

• Sustentamos nossa recomendação: (i) plano de expansão de lojas agressivo; (ii) potencial de expansão da plataforma
omnicanalidade; (iii) retomada da confiança do consumidor; (iv) manutenção de margens elevadas.

Carteira

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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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,
podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em
ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros
objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão
de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu
conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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