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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

Fevereiro intensificou o movimento de piora do desempenho de ativos de risco que vinha sendo verificado desde a 2ª metade

de janeiro, em um ambiente caracterizado pela alta volatilidade. Em especial, a última semana do mês ficou marcada pela

rápida correção das bolsas americanas – o S&P 500 chegou a cair quase 11,50% no período. Ao fim do mês, o índice

americano havia acumulado uma desvalorização de 8,41%. Na zona do euro, o STOXX 600 foi mais prejudicado pelo

movimento de maior aversão ao risco que predominou no mês, registrando queda de 8,54% no mês. Aqui, o Ibovespa

acompanhou a piora de sentimento verificada lá fora, caiu 8,43% e fechou o mês aos 114.171 pontos. No front cambial, o real

continuou a se desvalorizar de forma acentuada contra o dólar, que encerrou o mês cotado aos R$ 4,47 (+4,42%).

Assim como foi no fim de janeiro, a avaliação dos impactos derivados da disseminação do novo coronavírus continuou regendo

o humor dos mercados. Ao longo de grande parte do mês, o fluxo de notícias contraditório acabou se traduzindo em dias de

altas e baixas nos mercados. Em função disso, as principais bolsas só assumiram uma tendência mais clara no fim do mês,

quando o receio do surto se espalhar de forma relevante fora das fronteiras chinesas culminou em um das correções mais

rápidas da história para os mercados. A magnitude e velocidade do movimento foram tão expressivas que remeteram

investidores ao ocorrido durante a crise de 2008, causando pânico nos mercados.

Para março, o principal risco para o crescimento econômico e, consequentemente, para os mercados deverá seguir derivando

dos desenvolvimentos que tocam o novo coronavírus. Agora, as atenções devem se concentrar principalmente nos casos fora

da China, uma vez que o país conseguiu estabilizar o crescimento de novos casos – hoje já estão sendo registrados mais

pacientes recuperados do que novos casos de infecção. Segundo a última atualização, foram confirmados mais de 89 mil

casos da doença e cerca de 3.000 mortes (9.754 e 150 fora da China, respectivamente). Em resposta, os principais bancos

centrais do mundo já sinalizaram que estão prontos para agir de maneira a amortecer os impactos da doença sobre o

crescimento, com destaque para o declaração do presidente do Fed – fato que promoveu alívio nos mercados no último dia útil

do mês (28/02). Em suma, o mercado volta a depender dos estímulos dos BCs e governos às economias centrais para voltar a

se estabilizar.

No Brasil, o mercado acompanhou a dinâmica verificada no exterior na falta de novidades da mesma relevância no cenário

doméstico. Dentre os destaques do mês, vale a menção o novo embate institucional entre os poderes Executivo e Legislativo,

que ganhou forma após a divulgação da notícia de que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo com seus aliados

que convoca a população para as manifestações marcadas por seus apoiadores no dia 15 de março. O desentendimento tem

gerado apreensão adicional uma vez que ameaça atrasar o cronograma das reformas no Congresso.

No tocante à atividade econômica, as pesquisas setoriais de dezembro confirmaram que a economia brasileira fechou 2019 em

um ritmo aquém do que inicialmente esperado. O principal destaque do mês foi a divulgação do IBC-Br de dezembro. O

indicador confirmou o quadro ilustrado pelas pesquisas setoriais – que decepcionaram projeções de mercado em sua

totalidade – de que dezembro foi mais um mês fraco para a atividade econômica no Brasil. Ao todo, a atividade econômica

cresceu 0,9% em 2019 segundo o dado, número que continua apontando para a recuperação da economia brasileira, mas

ainda em um ritmo muito lento, principalmente quando considerando a perda de tração registrada nos últimos 2 meses do ano.

Em seguida, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre encerrado em janeiro também confirmaram

expectativas de alta da taxa de desemprego. A taxa passou de 11,0% no trimestre findo em dezembro para 11,2% mas, na

série com ajuste sazonal, foi observada uma queda de 11,6% para 11,5%. Como principal destaque, observou-se, novamente,

uma elevação na taxa de formalidade, empurrada por empregados no setor privado com carteira assinada e conta própria com

CNPJ. Em suma, apesar da piora no número cheio, o movimento é positivo, pois reforça a tendência de queda da população

desocupada, que passou a ser concentrada no setor formal.

Entrando em 2020, verificamos uma piora do quadro de incerteza no cenário mundial, principalmente no que tange ao

crescimento da economia global. Os impactos do novo coronavírus ainda são difíceis de mensurar, mas já derrubam projeções

de crescimento ao redor de todo o globo, inclusive no Brasil. Em função deste novo momento de incerteza, em conjunto com o

quadro de inflação anêmica no país, o BC tem espaço para dar sequência ao ciclo de cortes, apesar de ter “fechado as portas”

pelo uso de uma linguagem mais agressiva no comunicado pós-reunião de dezembro. Em relação à atividade, com base nos

indicadores divulgados no período, reduzimos nossas projeções do PIB/2019 para 1,18% (ante 1,34%) e mantivemos o

PIB/2020 em 2,20%.
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A Carteira Small Caps encerrou o mês de Fevereiro

em queda, mas com performance acima 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) confirmação do

primeiro caso no Brasil, pressionando ainda mais o

mercado local.

Destaque de Alta: Duratex ON (DTEX3)

Os papéis da Duratex seguiram como principal

destaque de alta do mês, a companhia divulgou seus

resultados referentes ao 4T19 em linha com o

esperado. Além disso, a expectativa de novos cortes

nas taxas de juros em função da inércia da

recuperação econômica, proporcionou certo alívio ao

ativo em meio as quedas generalizadas do mercado.

Para Março, esperamos um mês ainda volátil para os

ativos de risco, mas com perspectivas de médio prazo

ainda favoráveis. Lá fora, a evolução das medidas

internacionais voltadas a prevenção da disseminação

do coronavírus deve trazer alívio ao mercado, além de

expectativa de novos cortes nas taxas de juros para

conter a desaceleração econômica que a propagação

do vírus pode causar. Por aqui, as atenções se voltam

ao retorno das atividades do congresso nacional, que

deve trazer novidades e debates a respeito das

reformas propostas pelo governo.

Na carteira, optamos por ampliar o número de ativos

para diversificar o nosso portfólio e assim ficarmos

menos expostos aos riscos referentes ao sentimento

negativo do mercado externo. Nesse sentido,

retiramos os ativos do Banco Inter e Helbor e demos

espaço para a entrada da JSL, Marcopolo, Petrorio,

Sanepar, São Martinho, Totvs e Trisul.

Março

Performance  Outubro

Titulares Peso Variação Contribuição

DTEX3 20% 10,76% 2,15%

VVAR3 20% -1,36% -0,27%

BIDI11 20% -1,59% -0,32%

ALSO3 20% -13,16% -2,63%

HBOR3 20% -21,11% -4,22%

Performance Histórica

Mês 2020
Desde 

o início

Carteira -5,3% 1,8% 21,0%

Índice Small Caps -8,3% -7,9% 13,6%

Diferença 3,0% 9,7% 7,4%

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

Peso Ticker Empresa Alteração

10% ALSO3 Aliansce Sonae =

10% DTEX3 Duratex =

10% JSLG3 JSL Entrou

10% PRIO3 PetroRio Entrou

10% POMO4 Marcopolo Entrou

10% SAPR11 Sanepar Entrou

10% SMTO3 São Martinho Entrou

10% TRIS3 Trisul Entrou

10% TOTS3 Totvs Entrou

10% VVAR3 Via Varejo =

Saiu Entrou

Banco Inter UNIT (BIDI11) JSL ON (JSLG3)

Helbor ON (HBOR3) Marcopolo PN (POMO4)

- PetroRio ON (PRIO3)

- Sanepar UNIT (SAPR11)

- São Martinho ON (SMTO3)

- Totvs ON (TOTS3)

- Trisul ON (TRIS3)
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SAI: Helbor ON (HBOR3)

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

espaço para a entrada de outra construtora que avaliamos como mais resiliente, a Trisul. A troca se deu pelo

estágio mais avançado no ritmo de lançamentos da Trisul nos últimos períodos, e como reflexo disso , a cia

tem apresentado um melhor desempenho.

Continuamos sustentando nossa visão positiva para a Helbor devido a: (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.

Após levantar R$560 milhões no follow-on em outubro, a empresa vendeu R$175 milhões em imóveis

comerciais através de um Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana. Espera-se que ocorra uma

nova tranche da operação no primeiro semestre de 2020, utilizando o dinheiro para quitação integral do CRI

Multi Renda. A transação reduzirá mais de R$330 milhões de endividamento, podendo ainda gerar um

resultado positivo ao caixa da companhia.

A empresa vem alongando sua dívida corporativa no valor de R$ 200 milhões e também reduzindo seu custo

da dívida.

Trocas do Mês

SAI: Trisul ON (TRIS3)

A Trisul vem se consolidando como uma das principais incorporadoras da cidade de São Paulo, e

encerraram o ano de 2019 com R$ 1,153 milhão em lançamentos. A expectativa é manter o mesmo ritmo

para 2020. Após o recente aumento de capital, com o objetivo de adquirir mais terrenos em áreas nobres da

cidade, a companhia segue mais preparada para aproveitar o bom momento vivido pelo setor.

Sustentamos nossa recomendação: (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.
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SAI: Banco Inter UNIT (BIDI11)

Optamos por retirar os ativos do Banco Inter, para reduzir nossa exposição ao setor financeiro. Acreditamos

que o atual momento de mercado seja um pouco volátil para os bancos, principalmente as fintechs, e em

uma tentativa de reduzir os riscos da carteira, decidimos focar em outros setores.

Ainda, continuamos acreditando na trajetória de crescimento do Banco Inter e seguimos confiantes para a

manutenção desse ritmo. O banco apresentou dados operacionais com crescimento sólido no último

trimestre: (i) volume de linhas de crédito além do imobiliário; (ii) base de clientes; (iii) volume transacionado

de cartão de crédito (iv) e usuários da Plataforma Aberta Inter (PAI) demonstrando maior engajamento da

base de correntistas com o banco.

Além disso, o banco deve seguir mantendo a base de usuários ativa e aumentando o engajamento em função

das ações de cross-sell da companhia, que devem seguir em trajetória positiva após a o lançamento do seu

Super App.

Dentre as melhorias, avaliamos que o nível do NPS (nível de satisfação do cliente) continua em patamares

baixos.

Trocas do Mês

ENTRA: Marcopolo PN (POMO4)

Seguimos otimista com Marcopolo, em meio à: (i) melhora operacional reportado nos últimos trimestres, em

função da (1) recuperação nos volumes de venda e (2) eficiente gestão de custos e despesas; além da (ii)

perspectiva de intensificação na recuperação do mercado interno, com uma carteira de pedidos mais robusta

para os próximos trimestres.

Vale destacar ainda que Marcopolo tem avançado sua participação de mercado no Brasil, atingindo próximo

de 60% de market share. Nos últimos anos, a empresa 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 períodos, 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.
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ENTRA: PetroRio ON (PRIO3)

Estamos com uma visão positiva para a companhia. A Petrorio possui 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.

Seu modelo de negócios é baseado em três principais pilares, que são: foco em campos maduros (hoje

existem mais de 250, que no total são 500 Mbbl/dia de produção); redução dos custos; e aumento da vida útil

dos campos.

ENTRA: 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. Além disso, a companhia veem apresentando crescimento robusto em sua receita

líquida, fruto do maior volume de água e esgoto e das novas ligações. 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.

Trocas do Mês
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Trocas do Mês

ENTRA: 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.

ENTRA: 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.
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Trocas do Mês

ENTRA: 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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Aliansce Sonae ON (ALSO3)

Seguimos com uma visão positiva para a companhia após

a fusão entre Aliasnce 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.

Sustentamos nossa recomendação: (i) potencial de novas

aquisições e ampliação do portfólio; (ii) ganhos de escala

em meio ao aumento do porfólio; (iii) execução do

management consistente; (iv) momento favorável com

perspectiva de maior retomada no consumo em 2020. Em

suma, os dados operacionais seguem apresentando

crescimento robusto, e acreditamos na manutenção dessa

tendência no médio prazo

Duratex ON (DTEX3)

A Duratex segue focada em iniciativas para melhorar sua

rentabilidade, compensando o ritmo ainda enfraquecido da

recuperação da atividade doméstica. 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 ser capturados já em 2020,

estimados em R$ 200-300 milhões, sendo: (i) economia

em SG&A; (ii) comercial, e (iii) geográfica, uma vez que

parte de suas plantas estão localizadas em Santa

Catarina, cerca de 50 km de distância entre as outras

operações da Duratex. Olhando para frente, com o

cenário macroeconômico mais favorável no país (queda

de taxa de juros, inflação controlada, queda de

desemprego e melhora do crédito) vemos um ambiente de

negócios mais positivo, o que deve levar em um

crescimento dos volumes, diluição dos custos fixos e

avanço de margens.

Estimamos números mais fortes no 4T19, e uma

recuperação mais acelerada em 2020.

Comentários e Recomendações
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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.

Marcopolo PN (POMO4)

Seguimos otimista com Marcopolo, em meio à: (i) melhora

operacional reportado nos últimos trimestres, em função

da (1) recuperação nos volumes de venda e (2) eficiente

gestão de custos e despesas; além da (ii) perspectiva de

intensificação na recuperação do mercado interno, com

uma carteira de pedidos mais robusta para os próximos

trimestres.

Vale destacar ainda que Marcopolo tem avançado sua

participação de mercado no Brasil, atingindo próximo de

60% de market share. Nos últimos anos, a empresa

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 períodos, 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.
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Petrorio ON (PRIO3)

Estamos com uma visão positiva para a companhia. A

Petrorio possui 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.

Seu modelo de negócios é baseado em três principais

pilares, que são: foco em campos maduros (hoje existem

mais de 250, que no total são 500 Mbbl/dia de produção);

redução dos custos; e aumento da vida útil dos campos.

.

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.
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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.

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.
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Trisul ON (TRIS3)

A Trisul vem se consolidando como uma das principais

incorporadoras da cidade de São Paulo, encerraram o ano

de 2019 com R$ 1,153 milhão em lançamentos. Após o

recente aumento de capital, com o objetivo de adquiri

mais terrenos em áreas nobres da cidade, a companhia

segue mais preparada para aproveitar o bom momento

vivido pelo setor.

Sustentamos nossa recomendação: (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.

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.

Comentários e Recomendações



www.Guide.com.br

Small Caps

Research

15

gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br

Erick Scott Hood

eshood@guideinvestimentos.com.br

Leonardo Uram

luram@guideinvestimentos.com.br

David Rocha

dsrocha@guideinvestimentos.com.br

Luis Sales – CNPI

lsales@guideinvestimentos.com.br

RENDA VARIÁVEL
trade@guideinvestimentos.com.br

Luiz Augusto Ceravolo (Guto)

lceravolo@guideinvestimentos.com.br

TRADING

CONTATOS

Conheça o nosso time de especialista da área de

Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“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. “

research@guideinvestimentos.com.br

EQUIPE ECONÔMICA

sales@guideinvestimentos.com.br

Cristiano Hajjar

chajjar@guideinvestimentos.com.br

SALES

Victor Beyruti Guglielmi

vbeyruti@guideinvestimentos.com.br

POLÍTICA
Conrado Magalhães

cmagalhaes@guideinvestimentos.com.br

Alessandro Utiyama

autiyama@guideinvestimentos.com.br

Filipe Carvalho

fccarvalho@guideinvestimentos.com.br

Gustavo Morgado

gmorgado@guideinvestimentos.com.br

Alejandro Cruceno

acruceno@guideinvestimentos.com.br

Henrique Esteter

hesteter@guideinvestimentos.com.br

Carolina Casseb

ccasseb@guideinvestimentos.com.br

Pedro Sequeira

psequeira@guideinvestimentos.com.br


