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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 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). 

METODOLOGIA 

  

TITULARES DO MÊS 

Julho 2019 
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A Carteira Titulares do Mês encerrou Junho com resultado 
positivo, porém abaixo da performance do índice de referência 
(Ibovespa). O mês foi de valorização para os ativos de risco local, 
marcado pelo início das discussões, e tramitação, da reforma da 
Previdência na Comissão Especial. Lá fora, ativos de risco 
também encerraram o mês em alta, diante da expectativa de 
uma política monetária mais “leve” por parte dos Bancos 
Centrais desenvolvidos, e possíveis acordos comerciais globais.  
 
 
» Destaque de Alta: Cyrela ON (CYRE3) 
Os papéis da Cyrela foram o principal destaque do mês, dado a 
perspectiva de redução das taxas de juros local. Em paralelo, 
segue a expectativa de maior estimulo ao crédito privado com 
redução da alíquota do compulsório dos bancos, principalmente 
para o financiamento imobiliário. A retomada nos lançamentos 
para o setor também segue como destaque positivo dos players 
nacionais. 
 
» Destaque de Baixa: Braskem PN (BRKM5) 
Os papéis da Braskem foram a principal baixa do portfólio, 
reagindo à desistência da aquisição da companhia por parte da 
LyondellBasell, aliado ao pedido de recuperação judicial da 
Odebrecht e do bloqueio de recursos da empresa por parte da 
Justiça do Alagoas. Ainda assim, ressaltamos nossa visão positiva 
para a companhia, que é negociada a múltiplos descontados. A 
incerteza com relação ao controle e governança da companhia, 
contudo, deve continuar impactando negativamente os ativos. 

Para Julho, esperamos mais um mês de volatilidade em meio ao avanço das discussões da Reforma da Previdência, e possível votação 
do texto, na Comissão Especial. Espera-se que a votação do texto ocorra até meados de julho, antes do recesso parlamentar. Caso 
esteja ancorado dentre as expectativas do mercado (entre R$ 600-800 bilhões) de economia em 10 anos é algo que deve destravar valor 
aos ativos de risco local. Afinal, seguimos observando um maior compromisso do Governo para equilibrar suas contas. Ainda assim, não 
descartamos mudanças nesse texto original.  
 
Para a carteira, seguimos com a estratégia de manter maior exposição em papéis correlacionados com a atividade doméstica, e papéis 
que contêm eventos no curto prazo. Seguimos atentos, assim, às perspectivas para as empresas locais e, especialmente, em ativos que 
podem ainda surpreender de forma positiva nos próximos meses. Algumas empresas seguem melhor preparadas para aproveitar os 
ventos mais favoráveis deste novo ciclo que vislumbramos. Nomes relacionados às empresas estatais, serviços financeiros, 
privatizações, além de ativos ligados ao consumo, seguem como nossas principais teses de investimento.   
 
É neste contexto que retiramos os papéis da Braskem, Marfrig, Rumo e Sabesp. Em seus lugares, incluímos os ativos da Ecorodovias, 
Linx, Petrobras e Via Varejo. O objetivo é aumentar o beta do portfólio, capturando eventuais vendas de ativos (PETR4) e turnaround 
operacional após a troca de controle (VVAR3).   
 
Vale notar: a expectativa segue positiva para a Renda Variável em 2019, em meio: (i) expectativa de melhora gradual da atividade 
econômica; (ii) maior consenso entre Congresso e Executivo; (iii) ciclo econômico favorável, isto é, capacidade ociosa, juros baixos e 
inflação ancorada; além (iv) expansão de lucros (maior eficiência e alavancagem operacional) e de múltiplos (queda do prêmio de risco).  

Performance 

Julho 

Performance  Junho 

Titulares Peso Variação Contribuição 

CYRE3 10% 19,27% 1,93% 

SAPR11 10% 11,73% 1,17% 

RAIL3 10% 7,08% 0,71% 

SBSP3 10% 6,92% 0,69% 

BBAS3 10% 4,37% 0,44% 

B3SA3 10% 2,95% 0,30% 

ELET3 10% 2,44% 0,24% 

IRBR3 10% -3,32% -0,33% 

MRFG3 10% -7,91% -0,79% 

BRKM5 10% -18,12% -1,81% 

Performance Histórica       

  Mês 2019 
Desde o 

início 

Carteira Titulares do Mês 2,54% 10,23% 92,72% 

Ibovespa 4,06% 14,88% 72,99% 

Diferença -1,52% -4,65% 19,73% 

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos.  
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» As alterações para o mês de Julho são: 

Titulares 

Ecorodovias ON (ECOR3) 
Linx ON (LINX3) 

Petrobras PN (PETR4) 
Via Varejo ON (VVAR3) 

Braskem PNA (BRKM5) 
Marfrig ON (MRFG3) 

Rumo ON (RAIL3) 
Sabesp ON (SBSP3) 

ENTRA SAI 

» As ações que integram a carteira Titulares do mês da Guide são: 

IRBR3 

B3SA3 

SAPR11 

LINX3 

VVAR3 

ELET3 

ECOR3 

CYRE3 

BBAS3 

PETR4 
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B3 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. Isto é algo que deverá continuar a beneficiar os resultado de B3SA3; 
 

• Estamos observando uma janela bastante positiva do mercado acionário, que tende a favorecer as operações de emissões de ações. 
Esperamos entre 20-30 novas ofertas  (IPO e follow on) nos próximos 18 meses;  
 

• A combinação de negócios com a Cetip criou uma empresa vencedora no longo prazo. Destacamos a diversificação da receita, com 
fluxo bastante resiliente, com serviços completos de trading, clearing, liquidação, custódia e registro, e posicionamento monopolista 
em derivativos, ações, renda fixa e produtos de balcão.  

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. Mais: recentemente, a Agepar autorizou um reajuste tarifário de 12%, 
mitigando os receios de intervenções políticas na empresa. Caso a Sanepar consiga antecipar o diferimento, deverá melhorar a 
percepção de risco das ações de SAPR11;  
 

• As discussões envolvendo o Projeto de Lei que reforma o setor de saneamento básico no país, deve destravar valor aos players 
locais. Afinal, os ajustes aumentam a atratividade do setor, busca uma concorrência mais equilibrada entre empresas privadas e 
públicas de água e esgoto, as quais geralmente são estaduais, reduzindo os riscos  regulatórios.  

Na Defesa 

IRB Brasil ON (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. 

Linx ON (LINX3) 
 
• Seguimos com uma visão construtiva para o ativo tanto relacionado ao seu core business, como em novos segmentos (LinxPay). A 

Linx consegue combinar um negócio sólido e resiliente (com baixo turnover, alta taxa de renovação de receita e carteira de clientes 
robusta) além de possuir soluções únicas de omnichannel. Mais: o recentemente anuncio da atuação da companhia no mercado de 
meio de pagamentos deve continuar a destravar valor aos papéis da LINX3.  
 

• Sustentamos nossa recomendação: (i) posição de liderança no segmento de software para o varejo, com presença nacional; (ii) 
modelo de negócio defensivo, dada a recorrência de suas receitas; (iii) portfólio de produtos diversificado; (iv) alta barreira de 
entrada, diante da complexidade da legislação tributária; e (v) retomada gradual da economia. Entre os riscos:  (i) suspensão ou 
redução de benefícios fiscais e (ii) execução de empresas recém adquiridas; 
 

• Após a realização do follow-on da companhia esperamos que o processo de aquisições se intensifique, visto que a maior parte dos 
recursos do aumento de capital será utilizado para aquisições, em linha com seu planejamento estratégico de crescimento 
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Cyrela ON (CYRE3) 
 
• Sustentamos nossa recomendação: (1) expectativa de uma recuperação mais acelerada do ROE dos players de construção de 

média/alta renda, com Cyrela apresentando um valuation atrativo (BF P/VC de 1,5x vs 2,0x de EZTC3; e BF P/L de 18,5x vs 19,5x de 
EZTC3); e (2) potencial de forte geração de caixa no 2S19, fruto do recente crescimento nos volumes vendidos de estoques e sinais 
mais animadores com relação aos distratos; 
 

• Seguimos otimistas com a empresa, devido a continuidade do foco do management na geração de caixa operacional, redução do 
estoque e melhora da eficiência;  
 

• Do lado macro, diante da melhora da economia, espera-se que as menores taxas de juros do financiamento bancário e a melhora da 
confiança do consumidor, continuem a beneficiar o setor imobiliário.  

No Meio 

Ecorodovias ON (ECOR3) 
 
• Sustentamos nossa recomendação: (1) expectativa de crescimento de tráfego no 2S19, diante da recuperação da atividade 

econômica local; (2) expansão do seu prazo médio das concessões, (em especial, após aquisições da Rodoanel Norte e Br-050), algo 
que nos deixa otimista com o plano de negócios da empresa; e (3) expectativa de redução do nível de alavancagem financeira da 
companhia; 
 

• Esperamos números mais fortes neste 2S19, reflexo da sua alavancagem operacional (dada a continuidade da recuperação do setor 
de rodovias pedagiadas do Brasil), e novos projetos adquiridos no início do ano. É neste contexto que a Ecorodovias deve continuar 
a registrar avanços em suas margens, tanto operacional como financeira, nos próximos trimestres, além de reduzir ainda mais seu 
nível de alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA em 3,2x no 1T19). 
 

Via Varejo ON (VVAR3) 
 
• A Via Varejo vem reportando sólida performance de vendas em mesmas lojas e forte crescimento nas vendas de ecommerce. 

Destacamos ainda: (i) a consistente melhora nos resultados; (ii) solidez financeira; (iii) elevada capacidade de execução; e (iv) foco em 
inovação - Via Varejo segue entre as líderes no mercado multicanal de eletroeletrônicos e móveis no Brasil; 
 

• No curto prazo, há valor a ser destravado em meio a recente troca de controle de VVAR3. É algo extremamente positivo, reforçando o 
bom desempenho que a família teve no setor varejista com as Casas Bahia. Vale notar: o interesse de Klein em reassumir o controle 
da Via Varejo passa pela percepção de que a companhia segue em processo de recuperação operacional. A volta da família Klein no 
controle e gestão da empresa pode influenciar de forma positiva no negócio.. 
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Banco do Brasil ON (BBAS3) 
 
• Seguimos confiantes com BBAS3 no 2S19. Esperamos números mais fortes, em meio: (i) tendência de queda das provisões para 

perdas de devedores duvidosos e (ii) continuidade das medidas voltadas para o controle de custos e despesas; e (iii) rumores de 
venda de alguma de suas subsidiárias. Tais fatores devem impulsionar o lucro da companhia em 2019;  
 

• Ressaltamos ainda a forte recuperação de crédito do Banco do Brasil nos últimos trimestres, surpreendendo o mercado, e 
sinalizando que deve manter essa taxa de recuperação nos próximos resultados. Os números têm mostrado uma contínua 
recuperação da qualidade da carteira de crédito, além do eficiente controle das despesas administrativas e crescimento das rendas 
de tarifas. 

No Ataque 

Eletrobras ON (ELET3) 
 
• Seguimos mais otimistas com a companhia, que segue adotando medidas para melhorar sua estrutura de capital e operacional. 

Destacamos: (i) plano de desinvestimentos; (ii) programa de economia de custos; e (iii) expectativa de privatização. Por sinal, a 
Eletrobras deve continuar sua estratégia de venda de ativos, aproveitando as perspectivas positivas do setor, contribuindo para a 
redução de seu elevado endividamento e melhorando rentabilidade; 
 

• Vale notar que embora seja ainda difícil de quantificar os benefícios de uma privatização, o fato é extremamente positivo, devido à (i) 
menor interferência política nas decisões estratégicas da companhia, (ii) melhor estrutura de governança da empresa, (ii) melhor 
custo da dívida, e (iv) melhor estrutura de capital. No longo prazo, deve haver redução de encargos, que hoje representam metade da 
tarifa, o que poderia se refletir em preços mais baixos. Assim, devemos ver uma menor interferência política nas decisões estratégicas 
da companhia e melhor estrutura de governança da empresa.  

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, além (3) dos recursos relacionados à cessão onerosa com a União;  
 

• A Petrobras vem reposicionando seu portfólio em ativos de maior rentabilidade, com foco na desalavancagem financeira da estatal. 
Além disso, a expectativa de maior volume de produção para este ano, viabilizado pelo ramp-up das plataformas recém-instaladas, 
deverão impulsionar margens e geração de caixa operacional da cia em 2019; 
 

• 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.  
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