
www.guide.com.br 1 

  

  

Carteira composta por ações de empresas pagadoras de 
dividendos, negociadas a múltiplos atraentes, que tem como 
objetivo superar o desempenho do Índice de Dividendos (IDIV). 
Empresas selecionadas a partir de perspectivas de crescimento 
de lucros acima da média do mercado, sólido balanço financeiro 
e, preferencialmente, com geração de caixa recorrente e elevada 
governança corporativa. 
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» Introdução 
 
O mês de junho consolidou o movimento de forte recuperação para os ativos de risco globais. Lá 
fora, grande parte dos mercados fecharam o mês com ganhos relevantes. A Bolsa americana 
(S&P500) saltou 6,89%; enquanto, na Zona do Euro, o STOXX 600 avançou 4,28%. Aqui, o Ibovespa 
avançou 4,06%, também se beneficiando da melhor dinâmica no exterior, encerrando o mês acima 
dos 100 mil pontos. O real se valorizou contra o dólar (1,87%), fazendo a divisa brasileira fechar o 
mês cotada a R$ 3,84/US$. 
 
No exterior, as atenções se voltaram para a possibilidade de um acordo comercial entre China e 
Estados Unidos, além do tom mais dovish adotado pelos dirigentes do Fed, após o último encontro 
do BC americano. Tais fatores contribuíram para o bom desempenho dos mercados. No tocante à 
atividade, os indicadores das economias americana e europeia ainda trouxeram sinais conflitantes, 
abrindo espaço para os BCs desenvolvidos adotarem políticas monetárias mais acomodatícias nos 
próximos meses.  
  
No Brasil, o mercado doméstico se beneficiou da dinâmica favorável do exterior e discussões em 
torno da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara. A expectativa é que a votação do 
texto no plenário da Câmara dos deputados ocorra antes do recesso parlamentear de julho, como 
tem sido prometido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Por enquanto, a determinação 
de Maia esbarra na incredulidade de líderes de partidos de centro e centro-direita de que o governo 
consiga honrar a liberação de verbas que prometeu aos deputados. 
 
Vale notar: as primeiras semanas de julho serão decisivas, uma vez que deverá ser votado o parecer 
do relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), na comissão especial. Nele serão apresentados eventuais 
destaques (propostas de mudança) dos partidos. Rodrigo Maia tem buscado garantir o acordo para 
que os partidos não apresentem destaques na votação da comissão, mas a pressão aumentou nos 
últimos dias. O afrouxamento de regras para algumas categorias, devolução de destinação de 
recursos para o BNDES e alteração no cálculo das aposentadorias são alguns dos principais pontos 
de discordância. 
 
Na seara da atividade econômica, os números continuam sinalizando uma economia enfraquecida 
no 2T19. A divulgação do IBC-Br de abril mostrou que a economia contraiu no mês (-0,5%), embora 
pesquisas setoriais registrassem pequenos avanços. Mais: os últimos dados do Caged e da PNAD 
para maio também expuseram a fraqueza da economia no tocante ao mercado de trabalho. Em 
suma, economia local segue debilitada e, caso não ocorra uma recuperação em maio e junho, há 
chances de que o crescimento econômico local seja próximo de zero, ou até mesmo negativo, nesse 
1º semestre de 2019.  
  
Por fim, no decorrer do 2T19, observamos uma mudança no cenário econômico e revimos algumas 
projeções. Acreditamos que existe espaço mais que suficiente para que hajam cortes na SELIC ao 
longo de 2019, que poderá fechar o ano em 5,75%. Em relação à atividade, com base no crescimento 
de 1,1% no fechamento de 2018, reduzimos nossa projeção do PIB para 2019 de 1,2% para 0,8%, 
com viés negativo. 
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BRASIL: 1º mês acima dos 100 mil 
 
No Brasil, o Ibovespa registrou uma valorização de 4,06% em 
junho, encerrando o mês pela primeira vez acima dos 100 mil 
pontos. Os juros futuros continuaram fechando a níveis 
recordes, eliminando os prêmios de risco na parte curta, e 
inclusive sinalizando que o mercado já começa a precificar 
como certos cortes na taxa de juros em 2019.  
 
Na seara cambial, o real fechou o mês cotado em R$3,84, o que 
representa uma valorização de 1,87% contra o dólar. O 
movimento de recuperação em junho se deu principalmente 
pelo maior otimismo do mercado em relação à aprovação da 
reforma da Previdência, além das sinalizações mais claras do 
Fed em relação a um corte na taxa de juros americana. 
Fazendo a decomposição do movimento do real, usando nosso 
modelo, observamos que grande parte da valorização foi 
impulsionada pela melhora de humor no mercado doméstico. 
O fator externo continuou com uma dinâmica negativa, 
limitando os maiores ganhos da divisa local contra o dólar. 
  
No campo dos juros, os movimentos continuam sendo 
bastante positivos. O contrato futuro de juros DI com 
vencimento em janeiro de 2021 continuou o movimento de 
fechamento, e terminou o mês cotado aos 6,49%. Impossível 
não fazer a inferência rápida que a taxa de juros para daqui 2 
anos está relativamente próxima da atual, além de estar em 
linha com as expectativas do mercado financeiro, extraídas do 
relatório FOCUS.  
 
No tocante à atividade econômica, os números continuam 
mostrando uma economia enfraquecida no 2T19. A divulgação 
do IBC-Br de abril mostrou que a economia contraiu no mês (-
0,5%) embora a maioria das pesquisas setoriais terem 
registrado pequenos avanços. Mais: os últimos dados do Caged 
e da PNAD para maio também expuseram a fraqueza da 
economia no tocante ao mercado de trabalho. Em suma, 
economia local segue debilitada e, caso não ocorra uma 
recuperação em maio e junho, há chances de que o 
crescimento econômico local seja próximo de zero, ou até 
mesmo negativo, nesse 1º semestre de 2019.  
 
Agora, as expectativas do mercado, para o IPCA de 2019, 
continuam recuando, o último dado indica que a mediana das 
expectativas está próxima de 3,82%, mostrando um certo 
conforto em relação a meta de inflação que é de 4,25% para 
2019. A preocupação é a projeção de crescimento que vem 
sendo sistematicamente para baixo e agora se encontra em 
0,87%.  

CENÁRIO ECONÔMICO 

» Comentários... 
 

CENÁRIO EXTERNO: Mês de recuperação 
 
O mês de junho consolidou o movimento de forte recuperação 
para os ativos de risco globais. Nos EUA, o S&P avançou 6,89%, 
configurando a 2º maior alta mensal do índice no ano, e 
voltando a operar próximo a alta histórica registrada em abril. 
Na Europa, os mercados também esboçaram uma recuperação 
das perdas acumuladas em maio: o Stoxx 600, índice que 
abrange papéis de diversas regiões do bloco, avançou 4,28%. 
Acompanhando o maior otimismo dos investidores, o índice 
VIX, de volatilidade, recuou 19,40% no mês.  
 
Na última semana do mês, o encontro entre os presidentes dos 
Estados Unidos e da China confirmou as expectativas do 
mercado por um novo “cessar fogo” e a retomada de 
negociações comerciais entre as duas maiores economias 
mundiais. Trump confirmou que seu governo não vai impor 
novas tarifas sobre as importações da China e afirmou que as 
negociações entre Washington e Pequim continuarão para 
fechar um acordo comercial. De forma geral, a trégua sugere 
que os dois lados não aplicarão novas medidas que possam 
piorar a situação, mas resta saber se as partes estão realmente 
dispostas a fazer concessões para chegar a um acordo final. 
 
Por enquanto, ainda não há acordo sobre questões como as 
dificuldades para as empresas americanas entrarem no 
mercado chinês ou que, uma vez lá, começam em 
desvantagem em relação às empresas estatais chinesas, 
subsidiadas por Pequim. Também não há uma posição comum 
sobre propriedade intelectual, transferência forçada de 
tecnologia ou segurança cibernética, questões que os dois 
lados devem discutir nos próximos meses.  
 
Paralelamente, o mercado acompanhou a divulgação das 
novas projeções do Federal Reserve. O principal destaque foi a 
atualização do chamado “gráfico dos pontos” – gráfico 
divulgado a cada 3 meses, composto pelas opiniões de 17 
dirigentes do Fed, sobre o patamar mais apropriado para os 
juros nos próximos anos, segundo as análises de cada um. 
Dentre os 17 membros, 8 mostraram que acreditam em uma 
redução, 8 que a taxa seguirá estável e 1 prevê uma alta na 
taxa até o fim do ano.  
 
Com base neste resultado, foi possível verificar que o Fed 
tende para um afrouxamento da política monetária, mas ainda 
segue com uma visão mais “hawkish” do que a do mercado, 
que já trabalha com a possibilidade de até 3 cortes nos 
próximos meses.  
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» Sobre a carteira recomendada:  
Em Junho, a Carteira de Dividendos encerrou o mês próximo da estabilidade, mas abaixo do seu índice de referência (IDIV). O destaque 
de alta foram os ativos da Sanepar, que avançou em linha com a melhora do front político local, e redução dos riscos de intervenção 
após reajuste tarifário autorizado pela Agepar. Na outra ponta, os papéis da Braskem pressionaram o portfólio, após cancelamento das 
tratativas de venda de controle para a LyondellBasell e pedido de recuperação judicial de sua principal controladora (Odebrecht). Ainda 
assim, esperamos que a companhia recupere esse valor no longo prazo. A Braskem já tem conseguido melhorar suas margens e 
resultado operacional nos últimos trimestres. 
 
No mês, a Carteira de Dividendos avançou 0,2%, enquanto o IDIV teve alta de 3,1%. Em 2019, seguimos em linha com o índice: enquanto 
nosso portfólio detém alta de 18,8%, o IDIV avançou 18,7%. 

Para o mês de Julho, optamos por realizar duas trocas em nosso 
portfólio. Retiramos os ativos de Braskem e Taesa, e incluímos 
B3 e Transmissão Paulista. Em nossa visão, B3 deve continuar a 
destravar valor, se beneficiando do forte fluxo na bolsa e 
expectativa positiva para os mercados de capitais no Brasil nos 
próximos anos; enquanto Transmissão Paulista segue 
expandindo sua presença no território nacional através de leilões 
e/ou aquisições com sinergias com as operações existentes. 
Além disso, a elétrica contribui para diminuir volatilidade do 
portfólio.  
 
Em nossa visão, seguimos com uma carteira menos exposto à 
volatilidade  e com foco em alta previsibilidade do fluxo de caixa 
gerado pelas empresas do nosso portfólio. A taxa de dividendo 
anual (dividend yield) estimado para a carteira para os próximos 
12 meses está por volta de 5,2%. 
 

As nossas premissas para a escolha de ativos seguem as 
mesmas. Continuamos procurando empresas: (i) sólidas e com 
ótima administração; (ii) geração de caixa expressiva; (iii) 
negócios mais resilientes e (iv) com alto poder de repasse de 
preços.   
 

Performance 

Para Julho 

Peso Ticker Empresa 
Yield  

(2019E) 
Variação Contribuição 

15% SAPR11 Sanepar 5,5% 11,7% 1,8% 

10% BBAS3 Banco do Brasil 4,4% 4,4% 0,4% 

15% TAEE11 Taesa 7,7% 2,4% 0,4% 

15% CMIG4 Cemig 3,5% 0,6% 0,1% 

10% BRSR6 Banrisul 5,1% 0,3% 0,0% 

10% BRDT3 BR Distribuidora 6,3% -2,2% -0,2% 

15% IRBR3 IRB Brasil Re 4,0% -3,3% -0,5% 

10% BRKM5 Braskem 4,7% -18,1% -1,8% 

  Mês 2019 12M Início 

Carteira  0,2% 18,8% 58,9% 169,2% 

IDIV 3,1% 18,7% 49,6% 70,6% 

Diferença -3,0% 0,1% 9,2% 98,6% 

Peso Ticker Empresa Alterações 

15% B3SA3 B3 Entrou 

10% BBAS3 Banco do Brasil = 

10% BRDT3 BR Distribuidora = 

10% BRSR6 Banrisul = 

15% CMIG4 Cemig = 

15% IRBR3 IRB Brasil Re = 

15% SAPR11 Sanepar = 

10% TRPL4 Transmissão Paulista Entrou 

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

Saiu Entrou 

Braskem (BRKM5) B3 (B3SA3) 
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ENTRA: B3SA3 ON (B3SA3) 
 
A expectativa é que os números operacionais da B3 continuem com um volume mais forte neste 2S19, especialmente 
de ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento BM&F), diante do quadro de taxas de juros mais baixos e momentum 
positivo para renda variável. Acreditamos que o volume de negócios deverá continuar a crescer ao longo de 2019, algo 
que deverá melhorar rentabilidade e distribuição de proventos nos próximos anos. Vale notar: a B3 revisou para cima, e 
elevou, a perspectiva de distribuição de dividendos em 2019 (para 120-150%, de 70-80% anteriormente). 
 
Estamos observando uma janela bastante positiva do mercado acionário, que tende a favorecer as operações de 
emissões de ações, onde a B3 deve capturar o momento positivo do mercado de capitais. Esperamos por volta de 20-30 
operações (IPOs e follow on) nos próximos 18 meses. Algo que deve impulsionar os ganhos operacionais de 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. A combinação de negócios com a Cetip cria ainda uma empresa vencedora 
no longo prazo. Além das sinergias capturadas, a  empresa deve continuar a ganhar eficiência operacional, e se 
beneficiar desse crescimento dos volumes. Em suma, a B3 possui alto potencial de crescimento, com risco menor com 
relação a maior concorrência. 

SAI:  Braskem PN (BRKM5) 
 
Optamos por retirar as ações da Braskem do nosso portfólio. No curto prazo, os papéis de BRKM5 devem prosseguir 
com forte volatilidade, dado o fluxo de notícias ainda negativo (cancelamento das tratativas de venda de controle para 
a LyondellBasell, processo de deslistagem na NYSE e ação do Ministério Público de Alagoas, que alega que a exploração 
mineral de sal-gema em Maceió está associada ao afundamento do solo em três bairros da cidade). Preferimos não ficar 
exposto à esse risco, por ora. 
 
Ainda assim, esperamos que a companhia recupere esse valor no longo prazo. A Braskem tem conseguido melhorar 
suas margens e resultado operacional nos últimos trimestres. Olhando para a frente, o management deve prosseguir 
com a estratégia de garantir eficiência e maior geração de caixa operacional. Com melhora na geração de caixa e 
redução de seus investimentos, estimamos que a empresa continue a pagar dividendos mais elevados ao longo dos 
próximos anos. 

Trocas do Mês 
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ENTRA: Transmissão Paulista PN (TRPL4) 
 
A Transmissão Paulista continua apresentando fortes resultados mesmo diante de uma atividade econômica local 
ainda enfraquecida, com margem EBITDA acima de 60%. Olhando para frente, a empresa apresenta boas perspectivas 
de crescimento, principalmente após os 10 lotes arrematados em leilões nos últimos 3 anos, adicionando 2 mil km de 
extensão em suas linhas de transmissão com a adição de uma potência de 8 mil MVA ao seu portfólio. Vale notar: os 
novos projetos somam investimento estimado de R$ 2,9 bilhões com incremento da RAP de cerca de R$ 448 milhões, 
após a entrada em operação dos ativos. A estratégia de crescimento da Companhia segue em expandir a sua presença 
no território nacional através de leilões e/ou aquisições com sinergias com as operações existentes, respeitando o 
retorno mínimo exigido. Vale ressaltar também o baixo risco regulatório da empresa, que possui contratos longos.  
 
A empresa historicamente reporta geração de caixa constante e robusta, com margens bastante elevadas. 
Adicionalmente, a empesa conta com uma situação financeira saudável, além do alto rendimento de proventos que a 
empresa apresenta deixa nos confortável com o caso de investimento. Em relação ao impasse envolvendo o 
pagamento da RBSE, a possibilidade de revisão do valor a ser recebido de indenização da ANEEL não deve afetar o ativo 
no curto prazo. 
 
No curto prazo, alguns gatilhos devem direcionar a valorização do ativo: (i) resolução do pagamento da RBSE; (ii) 
decisão em relação à disputa da Secretaria da Fazenda; (iii) possíveis ajustes nos ativos da Aneel; e (iv) possibilidade de 
reajustes tarifários da empresa, melhorando ainda mais rentabilidade do ativo.  

SAI:  Taesa Unjt (TAEE11) 
 
Estamos retirando as ações da Taesa da carteira, para abrir espaço para os ativos da Transmissão Paulista. É uma troca 
pontual, realizando os ganhos com os ativos da Taesa, e mantendo a exposição do portfólio em empresas boas 
distribuidoras de dividendos e de menor volatilidade. Vale notar: as ações da Taesa entraram em nossa Carteira em abril 
deste ano, e registraram desempenho positivo próximo de 5,3% até a última sexta-feira (28).  
 
Ainda assim, ressaltamos nossa visão positiva para Taesa. A empresa permanece com boa perspectiva de crescimento, 
com sólida execução das novas concessões, além do atrativo dividend yield que as ações estão sendo negociadas 

Trocas do Mês 
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Banco do Brasil (BBAS3) 
 
O banco deverá se beneficiar do ciclo econômico mais positivo 
(isto é, menor desemprego, crescimento da atividade e melhora 
do nível de confiança local). Seguimos mais confiantes com o 
ciclo de crédito no Brasil. Os últimos resultados operacionais do 
banco ainda têm superado a expectativa do mercado, 
mostrando uma contínua recuperação da qualidade da carteira 
de crédito, além do eficiente controle das despesas 
administrativas e crescimento das rendas de tarifas, reflexo do 
maior consumo de produtos e serviços. Isto é algo que nos 
deixa confortável para manter o investimento no ativo em 
nossa carteira. O banco deverá atingir o Guidance de 2019, com 
um ROE próximo de 18-20%. 
 
Para o 2S19, esperamos: (i) tendência de queda das provisões 
para perdas de devedores duvidosos; (ii) continuidade das 
medidas voltadas para o controle de custos e despesas; e (iii) 
expansão da carteira de crédito (em especial, segmento de 
varejo), fruto da retomada da atividade econômica. Tais fatores 
devem impulsionar o lucro da companhia neste ano, e melhorar 
a política de remuneração aos seus acionistas.   
 
Destacamos também o valuation em que os papéis são 
negociados: (i) BF P/L de 8,5x em 12 meses, enquanto a média 
do setor é próxima de 9,5x; e (ii) BF P/VC de 1,5x em 12 meses, 
enquanto a média do setor gira em torno de 2,0x.  

Banrisul (BRSR6)  
 
O banco continua a entregar um sólido Retorno sobre 
patrimônio Líquido (18,7% no 1T19). O Banrisul opera com 
robusto caixa livre, confortável Basiléia, diversificação de ativos, 
e custo de funding competitivo. Vale destacar a atuação do 
management, que tem priorizado liquidez, e seletividade da 
carteira de crédito. De forma geral, o banco vem se 
beneficiando do crescimento da margem financeira, do menor 
fluxo de despesas de PDD, e incremento das receitas de tarifas e 
Serviços. 
 
Olhando para frente, a melhora da economia deve contribuir 
para impulsionar a demanda por crédito, beneficiando a 
retomada do crescimento da carteira de crédito, além de 
inverter a dinâmica de deterioração da qualidade. Esperamos 
uma aceleração mais intensa na carteira do banco no 2S19. O 
Banrisul tem apresentado esforços significativos na redução 
dos seus custos e deve apresentar maior eficiência nos 
próximos trimestres.  
 
É neste contexto, que seguimos otimistas quanto a distribuição 
de proventos do Banco nos próximos meses. A taxa de 
dividendos é de 5,9% para os próximos 12 meses. Nos últimos 
anos, o pay-out médio foi de 40%, com tendência mantida para 
os anos seguintes.  
 

Comentários e Recomendações 
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BR Distribuidora (BRDT3) 
 
Sustentamos nossa recomendação em função: (i) forte 
crescimento dos lucros nos últimos anos, após melhorias 
operacionais e estruturais do management;  (ii) estrutura de 
capital balanceada (com baixa alavancagem financeira); (iii) 
perspectiva positiva no consumo de combustíveis no 2S19; e (iv) 
possibilidade de privatização do ativo. 
 
Em nossa visão, a BR Distribuidora é o melhor meio para 
capturar eventuais ganhos com a recuperação do mercado 
brasileiro de combustível, além da tendência positiva de 
rentabilidade e melhoria de margens no 2S19 (em especial, 
após impactos/resquícios da greve dos caminhoneiros). As 
discussões envolvendo a venda de ativos não estratégicos, 
pode destravar valor para os papéis da BRDT3 e melhorar 
(ainda mais) sua conservadora alavancagem financeira. 
Destacamos o direcionamento estratégico do management 
com foco na melhora de rentabilidade da Companhia.  
 
A potencial privatização da BR Distribuidora também deverá 
influenciar no movimento das ações. Neste caso, há dois 
cenários possíveis para privatização: (1) follow on, reduzindo 
participação da PETR4 (detentor de 71% das ações de BRDT3); 
ou (2) venda do controle para algum player estratégico. Vale 
notar: o novo governo, e Castello Branco, CEO da Petrobras, já 
sinalizaram a intenção de venda da distribuidora de 
combustível.  
 
Por fim, destacamos que os dividendos devem continuar 
aumentando, como consequência da sólida posição financeira 
da companhia e forte geração de caixa projetada para os 
próximos trimestres, dada a expectativa de uma recuperação 
mais acelerada da atividade econômica local e melhorias 
operacionais. O payout da companhia é cerca de 90% do lucro 
líquido, e o yield é atrativo (cerca de 6,5%). 

Cemig (CMIG4) 
 
A expectativa para os próximos 2 anos é de melhora 
operacional, e desalavancagem financeira da cia, sob o governo 
de Zema, em meio a uma gestão mais profissionalizada. Assim, 
esperamos uma maior geração de fluxo de caixa da Cemig nos 
próximos trimestres, em linha com a estratégia de redução da 
alavancagem financeira e menor custo de funding, contribuindo 
para a maior distribuição de proventos.  
 
Sustentamos nossa recomendação: (i) programa de 
desinvestimento da Cia; (ii) melhora operacional dos últimos 
trimestres; e (iii) expectativa de desalavancagem financeira mais 
acelerada em 2019. A redução nas perdas de energia nas 
distribuidoras também é algo que deve contribuir para 
impulsionar a geração de caixa da companhia nos próximos 
trimestres.  
 
A desalavancagem financeira da Cemig segue como um dos 
principais drivers para o papel. O objetivo da empresa é reduzir 
a relação entre dívida líquida e Ebitda - próximo de 3,2x no 4T18 
- para abaixo de 2,5x em 2019. Caso efetivado seu plano de 
desinvestimento, incluindo a venda de participações na 
distribuidora da Light, a empresa deve destravar valor já que 
tem uma série de compromissos para honrar no curto prazo. A 
Cemig vem apresentando avanços em seu plano de 
desinvestimento, para reduzir seu endividamento, mantendo 
mais equilibrado com sua geração de caixa.  
 
Dentre a estratégia de desinvestimento da Cemig, ainda 
destacamos: (i) venda das ações da Light; e (ii) conclusão da 
venda da fatia da empresa na hidrelétrica de Santo Antônio, em 
negócio fechado com os chineses da SPIC. 
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IRB Brasil (IRBR3) 
 
Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) da sólida 
estrutura acionária; (ii) posição dominante no mercado de 
resseguros brasileiros; (iii) forte desempenho no mercado de 
seguros nos últimos anos; e (iv) níveis confortáveis de liquidez e 
alavancagem financeira.  
 
O IRB Brasil tem apresentado números robustos, corroborando 
com nossa visão positiva para a empresa. Dentre eles: (i) 
aceleração mais forte dos prêmios, tanto no Brasil como no 
Exterior (algo que sinaliza ganhos de market share, e efetivação 
de novos contratos, além da ampliação de participação em 
contratos existentes); (ii) melhora significativa do índice 
combinado, evidenciando o bom controle de custos, sinistros e 
retrocessões; e (iii) índice de sinistralidade em patamares 
confortáveis, sinalizando a eficiente gestão de riscos e boa 
precificação de prêmios. O retorno sobre o patrimônio líquido 
(ROE) também tem surpreendido e atingiu 38% no 1T19. De 
fato, o IRB vem mostrando sua capacidade de crescimento em 
diversos cenários, entregando um resultado acima da meta 
projetada. 
 
Do lado macro, o cenário de manutenção da taxa Selic também 
beneficia a empresa, uma vez que não deve mais pressionar os 
resultados financeiros de IRBR3. Assim, acreditamos que a IRB 
venha a apresentar um desempenho operacional acima de seus 
pares. A empresa segue, portanto, bem capitalizada e bem 
posicionada para executar os planos de longo prazo e entregar 
sólidos resultados. 
 
Por fim, ainda ressaltamos alguns desinvestimentos que podem 
propiciar ganhos adicionais à IRB. A Companhia possui ainda 
diversas participações em shoppings centers, que foram 
adquiridas ao longo do tempo. Esses ativos, considerados “não 
estratégicos”, podem ser vendidos em algum momento, 
proporcionando ganhos relevantes para o IRB. 

Sanepar (SAPR11) 
 
Gostamos do modelo de negócio da Sanepar e ainda vemos 
valor para ser destravado na empesa 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.  
 
Vale comentar: recentemente, a Agepar autorizou um reajuste 
tarifário de 12%, mitigando os receios de intervenções políticas 
na empresa. Em paralelo, a Agepar ainda iniciou as discussões 
em torno do repasse integral pendente da revisão tarifária da 
Sanepar, 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 ações units de 
SAPR11.  
 
Além disso, o risco político hoje 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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