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CARTEIRA GUIDE: TITULARES DO MÊS 

Setembro 2017 

 

 
 
 
Titulares para o mês de Setembro/17 

 

Para o mês de Setembro, as ações que integram a carteira dos Titulares do mês da Guide são: 

BTOW3, BVMF3, CESP6, EQTL3, GGBR4, KLBN11, MOVI3, MRVE3, PETR4  e VIVT4. 

TITULARES DO MÊS 

Substituição 
Entra: 

 

• B2W Digital (BTOW3) 

• Cesp (CESP6) 

• Gerdau (GGBR4) 

• Movida (MOVI3) 

• Petrobras (PETR4) 

• Vivo (VIVT4) 

Sai: 

 

• CVC Brasil (    ) 

• Guararapes (     ) 

• JSL (    ) 

• Kroton (    ) 

• Marfrig (    ) 

• Smiles (    ) 

Legenda: Performance acima do mercado:     ; em linha com o mercado:        ; abaixo do mercado:  
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- Na Defesa - 
Equatorial (EQTL3) 
Dinâmicas 
• Com possíveis vendas de ativos de empresas alavancadas do setor, como Eletrobrás e 

Cemig, a Equatorial pode ser um dos principais players do setor para agregar valor em 
uma potencial nova aquisição; 

• Capacidade do management em realizar reestruturações dentro das distribuidoras 
adquiridas; 

• A empresa segue bem posicionada para participar dos novos leilões de transmissão no 
fim deste ano e manter seus investimentos. 
 

MRV (MRVE3) 
Dinâmicas 
• A companhia conta com boas perspectivas no segmento de baixa renda, e conta com 

uma sólida posição financeira para se beneficiar deste cenário positivo; 
• Nos últimos resultados apresentou, mais uma vez, números fortes com vendas 

robustas, queda nos níveis de distratos e forte incremento na margem bruta. Além 
disso, a MRV já anunciou grandes empreendimentos para os próximos anos; 

• Estamos confiantes com os pacotes de estímulos ao crédito, já iniciado pela Caixa que 
ajudarão as incorporadoras e construtoras a reduzir o alto nível de estoques e retomar 
o volume de venda de imóveis. 

 
Petrobras PN (PETR4) 
Dinâmicas 
• O Plano Estratégico e de Negócios e Gestão 2017 – 2021, definido pelo atual 

management, tem como foco: (i) redução da alavancagem financeira; (ii) redução nos 
investimentos futuros e corte de custos operacionais; e (iii) maior foco na gestão 
estratégica empresarial;  

• Potencial melhora da estrutura de capital com o Plano de Desinvestimentos, o qual 
permite desalavancagem com a venda de ativos, cortes de investimentos e rolagem de 
dívidas; 

• No curto prazo, vemos como driver para o papel: (1) avanço da oferta da BR 
Distribuidora; (2) possíveis vendas de ativos onshore; (3) nova rodada de leilões da 
ANP; (4) discussão sobre valores a serem recebidos da Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e 
(5) renegociação da dívida a receber da União (por volta de R$ 15-20 bilhões).  

 
Telefônica Brasil PN (VIVT4)  
Dinâmicas 
• A empresa tem um caráter defensivo ideal para a composição da carteira por 

entregar resultados fortes, mesmo em um ambiente de fraco crescimento da 
economia;  

• A Telefônica mantem seu posicionamento de liderança no mercado, conta com  
fundamentos sólidos, baixa alavancagem financeira e geração de caixa expressiva; 

• A empresa ainda conta com potenciais sinergias adicionais com a aquisição da GVT. 
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- No Meio - 
 
B3 (BVMF3) 
Dinâmicas 
• A empresa detém praticamente o monopólio do mercado, após combinação de negócios 

com a Cetip, afastando assim os temores com relação a maior concorrência; 
• A conclusão do processo de integração com a Cetip ainda deve destravar mais valor para 

a B3, possibilitando, além das sinergias, ganho de escala, diversificação e maior 
resiliência da receita; 

• A janela de abertura de novas ofertas publicas de ações segue acelerado, esperamos 
mais ofertas e IPOs para esse segundo semestre de 2017. 

 
Klabin UNIT (KLBN11)  
Dinâmicas 
• A empresa é destaque do setor devido a: (i) performance sólida do modelo de negócio; 

(ii) estratégia de crescimento com a operação da Unidade Puma; e (iii) flexibilidade 
para exportar o excedente de produção; 

• O cenário político incerto, e uma eventual alta no dólar, podem beneficiar o 
desempenho operacional da Klabin, além da melhora dos fundamentos da celulose nos 
mercados internacionais; 

• Para o longo prazo, a geração de caixa da empresa deve continuar avançando, devido: 
(i) possíveis aumentos nos preços dos papéis no mercado doméstico; (ii) diluição de 
seus custos fixos com a unidade Puma; (iii) melhoras operacionais e maior volume com 
a nova unidade em operação; e (iv) desalavancagem financeira. 

 
Gerdau PN (GGBR4)  
Dinâmicas 
• Gostamos de sua alavancagem operacional, com operações nos Estados Unidos e Brasil, 

onde a diversificação geográfica ajuda mitigar riscos, principalmente dado a fraca 
atividade econômica local; 

• A perspectiva de retomada das operações dos Estados Unidos, com maior protecionismo 
no mercado norte-americano, sinalizado pelo presidente Trump pode refletir num 
aumento da participação de mercado da Gerdau na região, com menor volume de 
importados; 

• Para o Brasil, a continuidade do ciclo de corte de juros, e a retomada dos investimentos 
no setor industrial, imobiliário e de infraestrutura devem impulsionar os resultados da 
Gerdau, ainda que de forma gradual;  

• No último resultado operacional, observamos uma melhora consistente no controle de 
custos e despesas, novamente reafirmando a eficiência mesmo em condições adversas 
em termos de demanda de aço; 

• Expectativa de elevação dos preços mundiais do aço, impulsionando a geração de caixa 
da Gerdau e melhora nas margens operacionais.  
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- No Ataque - 
 
 
B2W Digital ON (BTOW3)   
Dinâmicas 
• No 2T17, a B2W apresentou uma evolução no crescimento das vendas de mercadoria 

próprias (GMV), ganho na participação de mercado, refletindo os avanços da estratégia 
de expansão do Marketplace; 

• A B2W Digital tem acelerado a mudança do seu modelo de negócios, de e-commerce 
para modelo híbrido de plataforma digital, beneficiando assim sua geração de caixa 
livre no curto prazo;  

• Olhando para frente, a empresa deve continuar a reduzir significativamente o consumo 
de caixa (vs. 2016), importante movimento para tornar a companhia autossustentável 
no longo prazo; 

• Do lado “macro”, a retomada do consumo nos próximos períodos também deve 
beneficiar a empresa, em meio: (i) a desaceleração da inflação e queda de juros; (ii) a 
aceleração do processo de desalavancagem das famílias; (iii) queda nas taxas de 
inadimplência e desemprego; e, por fim, (iv) a liberação de recursos das contas inativas 
do FGTS. 
 

Cesp PNB (CESP6)   
Dinâmicas 
• O leilão da privatização da Cesp está previsto para 26 de setembro, e os papeis estão 

sendo negociados abaixo do piso (R$ 16,80); 
• A opcionalidade do earn-out eleva o prêmio a ser pago no ativo, uma vez que não tira a 

possibilidade dos acionistas receberem o valor proporcional cobrado da União; 
• Esperamos diversos investidores interessados no ativo, em destaque a chinesa CTG, o 

que pode elevar o valor a ser pago pela Cesp, mesmo sem a renovação das 
concessões; 

• Valuation atrativo: hoje a ação da CESP é negociada 30% abaixo do seu valor 
patrimonial. 
 

Movida ON (MOVI3)   
Dinâmicas 
• Vemos valor a ser destravado no curto prazo, em função: (i) expectativa de melhora 

dos resultados operacionais para o 2S17; (ii) tendência de consolidação da indústria de 
locação, com uma eventual fusão entre Movida e Unidas, após desistência do IPO da 
Unidas no início do ano; (ii) continuidade da queda da taxa de juros e a recuperação da 
atividade econômica local, que devem impulsionar os números da empresa ao longo do 
ano e aumentar a geração valor para os acionistas; 

• No 2T17, a empresa apresentou um crescimento robusto da sua geração de caixa, com 
aumento dos volumes de venda, e redução de sua alavancagem financeira; 

• Ainda ressaltamos o patamar atrativo de seu valuation: (i) a Movida vem sendo 
negociada a um múltiplo P/L de 12,4x nos últimos 12 meses, enquanto a média do 
setor é de 17,7x; e (ii) EV/Ebitda de 5,7x, sendo a média de seus pares de 8,7x. 
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Performance 
 
A Carteira Titulares do Mês superou a performance do Ibovespa no mês de agosto. O 
destaque de alta foram os papéis da Guararapes e Kroton, após forte resultados 
operacionais do 2T17. Com relação a esta última, ainda destacamos a expectativa de 
consolidação no segmento de Educação que segue latente após reprovação do Cade pela 
fusão entre Estácio e Kroton. Já o destaque negativo ficou com as ações da MRV, que 
ficaram pressionadas após anúncio da mudança da Caixa Econômica Federal em relação 
aos financiamentos de imóveis novos (de 90% para 80%) e usados (de 70% para 60%). 
Entretanto, continuamos otimistas com o setor imobiliário que deve se beneficiar da 
melhora da economia, do ciclo de expansão monetária, e da retomada do setor de 
construção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia da Carteira 
  
A seleção das ações é baseada em um critério mais dinâmico, um pouco diferente das 
nossas demais carteiras recomendadas (que tem uma característica mais estática de 
posicionamento). Procuramos buscar mais oportunidades de mercado, inclusive as de 
curtíssimo prazo, observando tendências, movimentos técnicos, momentum dos 
ativos, eventos, fluxos, além dos fundamentos das empresas. 
 
A Carteira Titulares do Mês da Guide Investimentos é composta por dez ações, com peso 
de 10% da carteira para cada ativo, selecionadas para o período de um mês. Vale 
mencionar que não levamos em consideração na performance o custo operacional (como 
corretagem e emolumentos). 
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Performance  Agosto 

Titulares Peso Variação Contribuição 

GUAR3 10% 20,49% 2,05% 

KROT3 10% 20,02% 2,00% 

MRFG3 10% 11,06% 1,11% 

BVMF3 10% 8,15% 0,82% 

EQTL3 10% 7,80% 0,78% 

CVCB3 10% 7,15% 0,72% 

KLBN11 10% 7,86% 0,79% 

SMLE3 10% 6,79% 0,68% 

JSLG3 10% 1,94% 0,19% 

MRVE3 10% -5,86% -0,59% 

Performance Histórica 

  Agosto 2017 
Desde o 

início 
(out/16) 

Carteira Titulares do Mês 8,54% 22,98% 17,74% 

Ibovespa 7,46% 17,62% 15,80% 

Diferença 1,08% 5,36% 1,94% 
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 

Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

Equipe Econômica ___________ 

Renda Variável*______________ 
research@guideinvestimentos.com.br 
 

Aline Sun 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 

Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

Trading ________________________ 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Contatos  

Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 
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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 17 da Instrução CVM nº. 483/10, 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. “ 

Disclaimer 

 


