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PetroRio 

A PetroRio é um player puro de exploração & produção de petróleo, e o modelo de negócios da empresa está focado na aquisição 

de ativos maduros (ativos quase negligenciados) para gerar valor por meio de movimentos estratégicos. A produção atual da 

PetroRio é derivada de três campos localizados na Bacia de Campos: Polvo, Frade e Tubarão Martelo. Além destes poços, a 

companhia recentemente adquiriu mais uma participação no campo Wahoo e agora acreditamos que a aquisição dos 35,7% 

restantes da participação da IBV deve ser uma questão de tempo. Vemos a PetroRio como a proprietária natural do Wahoo, uma 

vez que poderá operar o campo com o mesmo FPSO (plataforma) usado no Frade proporcionando sinergias significativas. Em 

relação a possível mudança via reforma tributária, a empresa não é uma distribuidora de dividendos e não pretende ser em um 

futuro próximo. Somado a isso, a PetroRio atualmente possui caixa líquido e, portanto, pode se beneficiar de uma mudança nas 

regras tributárias (a depender do texto final a ser aprovado). 

Direcional 

Com a alta de inflação, e o INCC acumulando 17,35% nos últimos meses, vemos o setor de construção civil sofrendo com os 

receios quanto ao potencial impacto nas margens e dificuldades para repasse de preços ao consumidor. Além disso, a pesquisa 

Focus aponta para uma Selic em 7% no final de 2021, que deve seguir colaborando em ajustes para cima nas taxas de 

financiamento imobiliário. No entanto, vemos a Direcional como uma boa alternativa para acompanhar um setor que segue em 

expansão sólida e que não deve parar por aí, vemos continuidade de um ciclo aquecido, dado o déficit habitacional no Brasil, 

mesmo em um cenário de juros em patamares mais elevados que os atuais (pesquisa Focus projeta 7% em 2021 e 2022, e 

6,50% em 2023 e 2024). A prévia do 2T21 da DIRR3 indica sua melhor performance trimestral da história, após um 1T que já foi 

recordista, com relevante crescimento em lançamentos e aumento da representatividade das vendas no segmento Riva, 

segmento média/alta renda. A expansão do Riva contribuirá para minimizar potenciais impactos inflacionários, uma vez que o 

segmento média/alta renda possibilita o repasse de preço, diferente dos imóveis do programa Casa Verde e Amarela que possui 

limitadores. Por fim, segundo nossas estimativas, a Direcional possui banco de terrenos para aproximadamente 8 anos de 

lançamentos, e dos R$ 2,2 bilhões adicionados no 2T, 69% foram pagos via trocas, de forma a auxiliar a exposição de caixa para 

avançar com os projetos. 

 

 

 
 

 
 
A carteira é composta por cinco ativos com características de Small Caps, ou seja, empresas de menor capitalização. Nessa 

carteira consideramos ativos que façam parte, no momento da divulgação do portfólio, do índice de Small Caps (SMLL) da 

B3 e/ou eventuais outros ativos que atendam a tal característica (empresas com valor de mercado de até R$ 10 bilhões). 

Para agosto, optamos por efetuar duas trocas, retirando as ações ON da Guararapes (GUAR3) e as ações ON da 

Iochpe Maxion (MYPK3), incluindo em seus lugares as ações ON da Direcional (DIRR3) e as ações ON da Meliuz 

(CASH3).  

 

  

   

 

 
 

Preço Yield

Alvo 2021 2022 2021 2022 2021E

Simpar Logística SIMH3 COMPRA 13.168 31,1 20,0% R$ 81,00 44,8 17,9 - - 0,0%

Yduqs Educação YDUQ3 COMPRA 9.078 - 20,0% R$ 45,00 14,2 10,5 7,9 6,8 2,8%

Méliuz Tecnologia CASH3 COMPRA 9.523 118,5 20,0% R$ 90,00 - - 305,8 57,2 0,0%

PetroRio Petróleo PRIO3 COMPRA 15.107 418,8 20,0% R$ 25,00 11,2 9,9 4,7 5,3 0,0%

Direcional Construção Civil DIRR3 COMPRA 1.878 19,0 20,0% R$ 20,00 9,1 6,9 6,3 - 2,2%

Fonte: Bloomberg; Bradesco BBI               

Empresa Setor Ticker Recomend.
Valor de 

Mercado R$ mn

Vol. Méd 

3m R$ mn

Peso na 

carteira

P/L EV/EBITDA
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Méliuz 
 

Recentemente a Méliuz concluiu um follow-on no qual captou R$ 427 milhões com 7,5 milhões de novas ações e como resultado 

esperamos que a empresa apresente um forte crescimento de receita no longo prazo, acelerando seu crescimento por meio de 

contratação de pessoal qualificado, maiores investimentos em marketing para atrair clientes e acelerando seus serviços 

financeiros. Acreditamos que a empresa deva expandir e monetizar seus serviços financeiros. A estratégia da empresa parece 

estar mudando para ser mais do que "apenas" uma plataforma de cashback, para se tornar um ecossistema completo que 

ajuda os clientes em sua jornada de compras online. Para o 2T21, esperamos ver uma forte aceleração das receitas, com 

crescimento robusto em todas as áreas, com aceleração considerável dos custos, pois a Méliuz deve aumentar suas despesas 

com marketing e pessoal, o que pode pressionar a Margem EBITDA. A empresa é negociada atualmente a 13,6x EV/Vendas 

2022, o que vemos como justificado com a forte perspectiva de crescimento de receita. 

Yduqs 

Reforçamos nossa visão otimista sobre as perspectivas de crescimento para o segmento de ensino à distância (EAD) da Yduqs, 

tendo em vista que: (i) a empresa demonstrou grande habilidade de execução nos últimos anos; (ii) seu investimento em 

qualidade deve trazer ganhos positivos principalmente no médio/longo prazo; (iii) a Yduqs está bem posicionada para continuar 

a expandir devido ao seu tamanho e margens elevadas, e (iv) está em uma posição sólida para atuar em M&A devido à sua 

menor alavancagem em comparação com outros grandes players. Além disso, o ciclo de captação para cursos premium tem 

sido sólido até agora. O negócio de graduação em medicina ainda tem muito espaço para crescer organicamente. A Yduqs 

também planeja se expandir no mercado de aprendizado contínuo de medicina. Os cursos premium, exceto medicina, devem 

ser expandidos usando uma abordagem digital como diferencial. Reforçamos nossa preferência e recomendação de Compra 

(preço-alvo estimado para 2021 de R$ 52) para Yduqs. 

Simpar 

Recentemente elevamos o preço-alvo para as ações da Simpar para R$ 81,00/ação para o final de 2022, considerando a venda 

da CS Frotas e o plano inovador de crescimento de 5 anos, incluindo: 1) dobro ou triplo de frota da Movida, 2) sêxtuplo de frota 

da VAMOS e 3) triplo de receita da JSL. Em nossa visão, a Simpar fortaleceu os fundamentos que permitem o grupo acelerar 

o crescimento com lucratividade. Apesar do agressivo plano anunciado pela VAMOS, Movida, e JSL, a Simpar declarou que 

este plano de crescimento deve cumprir com o RoIC consolidado de dois dígitos e reduzir a alavancagem abaixo de 3x dívida 

líquida/EBITDA. A companhia tem um extenso pipeline de M&A (fusões e aquisições), além da aprovação recente, em AGE, 

da venda da CS Frotas para a Movida. Para a JSL, apesar da recente rejeição da Tegma à proposta de compra, a companhia 

está aberta para outras alternativas de M&A. O setor de logística permanece altamente fragmentado: enquanto os principais 

players na Europa e nos EUA têm uma participação de mercado de aproximadamente 8%, a JSL tem atualmente 1%, 

mostrando que a empresa tem uma grande oportunidade de crescimento. 

 

Este relatório é parte integrante do Estratégia Mensal 
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Ligações Internacionais 

+55 21 2529 0810 

Demais Regiões do Brasil 

0800 724 8282 

Região Metropolitana (RJ e SP) 

4004 8282 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Disclaimer 
Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como  da Bradesco S.A. 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente relatório se destina ao uso 
exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco 
Corretora. 
Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer 
instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não 
representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes 
contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas 
a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. 
Declarações nos termos do Art. 22 da Resolução Nº 20, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora:  
 
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo 
grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. 
 
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores 
mobiliários objeto de análise. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta pública de distribuição da Magazine Luiza S.A. 
                                                                                                                                                                                                                                                      
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhia e/ou prestou serviços 
de outra natureza para as seguintes empresas: Allied Tecnologia S.A., AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A., Ânima Holding S.A., B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; 
Banco Inter S.A., Blau Farmaceutica S.A., CCR S.A., CESP - Companhia Energética de São Paulo, Companhia Brasileira de Distribuição., CTEEP - Companhia de 
Transmissão de Energia Eletrica Paulista., Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., CSN Mineração S.A., Cyrela Commercial 
Properties S.A. Empreendimentos e Participações., Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., 
Eletromidia S.A., Energisa S.A., Eneva S.A., Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., Fleury S.A., G2D Investment Ltd., Guararapes Confecções S.A., Hospital Mater Dei 
S.A., Hypera S.A., HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., Iguatemi Empresa de Shoppings S.A., JHSF Participações S.A., LOG Commercial Properties e 
Participações S.A., Lojas Americanas S.A., Lojas Quero-Quero S.A., Méliuz S.A., Mobly S.A., Movida Participações S.A., Natura &CO Holding S.A., Notre Dame Intermédica 
Participações S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., Positivo Tecnologia S.A., Rede D'or S.A., Rumo S.A., Suzano S.A., 
Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e Via Varejo S.A. 
 
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: 
Allied Tecnologia S.A., AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A., Ânima Holding S.A., B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; Banco Inter S.A., Blau Farmaceutica S.A., 
CCR S.A., CESP - Companhia Energética de São Paulo; Companhia Brasileira de Distribuição., CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista., 
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., CSHG Logística - FII., CSN Mineração S.A., Cyrela Commercial Properties S.A. 
Empreendimentos e Participações., Diagnosticos da América S.A., Dimed S.A., Distribuidora de Medicamentos, Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Eletromidia S.A., 
Energisa S.A., Eneva S.A., Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., Fleury S.A., G2D Investment Ltd., Guararapes Confecções S.A., Hospital Mater Dei S.A., Hypera S.A., 
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., Iguatemi Empresa de Shoppings S.A., JHSF Participações S.A., LOG Commercial Properties e Participações S.A., Lojas 
Americanas S.A., Lojas Quero-Quero S.A., Méliuz S.A., Malls Brasil Plural - FII., Mobly S.A., Movida Participações S.A., Natura &CO Holding S.A., Notre Dame Intermédica 
Participações S.A., Oceanpact Serviços Marítimos S.A., Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., Petrobras Distribuidora S.A.Positivo Tecnologia S.A., Petro Rio 
S.A., Rede D'or S.A., Rumo S.A., Suzano S.A., Vale S.A., Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., Via Varejo S.A. e Vinci Logística - FII. 
 
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da AMBIPAR Participações e Empreendimentos S.A. e Fomento 
Economico Mexicano FEMSA (FMXB34). 
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