


A Carteira Recomendada de Small Caps compõe empresas com boas negociações e múltiplos atraentes, além é claro de

perspectivas de crescimentos de resultados. A elaboração passa primeiramente, por uma reunião com os analistas da

Terra, que traçam os cenários, os papéis sugeridos, enfim, a estratégia adotada. Só podemos fazer as alterações na

carteira, uma vez ao mês. Vale ressaltar que a carteira sugerida é apenas um portfólio de referência para o investimento

em ações, não se trata de uma carteira real administrada pelos analistas da corretora. Debatemos sobre a agenda

macroeconômica e sobre a agenda corporativa para o mês e avaliamos os principais itens da pauta macro e micro

econômica para traçarmos um cenário base para o período.

Definido o cenário base, enquadramos os setores que devem ser beneficiados pela conjuntura econômica projetada.

Posteriormente, fazemos a escolha das companhias que tendem a se destacarem setorialmente frente aos seus pares

diante de determinada conjuntura. Esta é a chamada análise top down (de cima para baixo). No caso da carteira sugerida,

eventualmente, praticamos a chamada análise bottom-up (de baixo para cima), utilizando projeções recentes que

elaboramos e média de mercado das ações. Nós decidimos os pesos dos papéis na carteira pelo risco que estes

representam em maior medida que o retorno projetado para estas ações.

A Carteira de Small Caps é composta por 10 (dez) empresas que compõem o Índice SMLL. Um dos principais pontos para

investir são os múltiplos atraentes, com perspectivas de crescimento e de lucro acima da média. As empresas geralmente

contém baixa liquidez na B3, envolvendo riscos altos por conta do volume, volatilidade e financeiro negociado

diariamente. Importante reforçar que o perfil da Carteira Small Caps é arrojado com proposta de investimento a longo

prazo.
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Empresa Código Peso

Banrisul PNB BRSR6 10%

Sanepar UNIT SAPR11 10%

SLC Agricola ON SLCE3 10%

Petz ON PETZ3 10%

BRMalls ON BRML3 10%

BR Foods ON BRFS3 10%

Sulamerica Unit SULA11 10%

Embraer ON EMBR3 10%

Pão de Açúcar ON PCAR3 10%

Raia Drogasil ON RADL3

Totvs ON TOTS3 10%



RAIA DROGASIL ON (RADL3): surgiu em 2011 a partir do processo de fusão da Raia com a Drogasil. Atualmente, a empresa é a

principal varejista no setor de varejo farmacêutico, com mais de 100 anos de tradição. Ao longo desse período ganhou

escalabilidade e está presente em todos os estados do país, presente com mais de 2.490 lojas e 11 centros de distribuição (CD’s). As

melhores operações da classe: o faturamento médio de R$ 748 por loja é comparado a R$ 482 em média para os 5 principais

concorrentes; Usina de expansão: CAGR total de vendas de 18% desde a fusão Raia e Drogasil; O cenário competitivo continua

sendo uma preocupação em potencial, mas melhorou. M&A poderia ser um catalisador positivo;

Preço alvo 12 meses: R$ 32,00.

TOTVS ON (TOTS3): empresa brasileira de software empresarial, focada principalmente no mercado de pequenas e médias

empresas em crescimento, onde possui uma confortável participação de mercado de quase 46% das empresas deste segmento. A

empresa possui receitas recorrentes crescentes, com forte capacidade de aumento de preços e um robusto balanço patrimonial

que deve permitir novas aquisições no médio prazo. Em movimento recente, firmaram uma joint venture com o Itaú Unibanco

com expertise na distribuição de crédito, a Totvs estima um crescimento significativo na originação de crédito com o Itaú

Unibanco como parceiro. Ainda vemos a empresa como o melhor nome para atuar no setor de tecnologia brasileiro, dada sua boa

execução e qualidade de negócios, em muito boas condições de preço.

Preço alvo 12 meses: R$ 37,00.



SLC AGRÍCOLA ON (SLCE3): é uma produtora brasileira de soja, milho e algodão, uma das primeiras empresas do setor a ter ações negociadas

em Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referência no seu segmento, sua matriz é localizada em Porto Alegre (RS), possui 16 Unidades

de Produção localizadas em 6 estados brasileiros. As perspectivas para o agronegócio brasileiro são muito favoráveis em 2022, sendo uma das

principais economias do mundo no setor e surfando os preços das commodities. A companhia se encontra em uma situação financeira

saudável, com endividamento e alavancagem baixa, além de apresentar vantagens competitivas como o ganho de escala e diversificação

geográfica e de produtos, por ser uma das maiores empresas do setor no Brasil. Preço alvo 12 meses: R$ 61,00.

PETZ ON (PETZ3): é a maior rede de pet shop do Brasil, especializada em serviços e na venda de produtos para animais de estimação. Os

produtos são divididos entre alimentos, itens de higiene, brinquedos, acessórios, entre outros. Já os serviços incluem atendimento de clínicas e

veterinárias, serviços de estética (como banho e tosa) e eventos organizados (para donos, adoção de pets, etc). A empresa tem presença

relevante no e-commerce e foca em ter forte integração entre seus canais de venda no mundo físico e no digital (omnichannel). Atualmente a

Petz possui 138 lojas em 16 estados brasileiros. Segue executando seu plano de expansão agressivo com êxito, abrindo 30 lojas novas por ano e

recentemente, conquistou presença em todas as regiões geográficas do Brasil. Preço alvo 12 meses: R$ 20,00.

BR MALLS ON (BRML3): é a maior rede de shoppings no Brasil, contando com um portfólio de 29 shoppings, representando uma ABL total de

1,3 milhão de metros quadrados com uma participação média de 65% perfazendo. Seus shoppings se posicionam em todas as regiões

brasileiros e tem foco no público de média e média-alta renda. Acreditamos que a BRMalls tem espaço para melhorar sua performance na B3 e

mostrar recuperação ao longo de 2022, principalmente focando em redução de custos/ margens e combinação de negócios com a Aliansce

que deve criar sinergias nas operações. Preço alvo 12 meses: R$ 12,00.



BANRISUL PNB (BRSR6): Sua missão é promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. É uma sociedade de economia

mista, sob forma de sociedade anônima, cujo maior acionista é o Estado do Rio Grande do Sul, com 49,39% de participação no capital total e

98,13% de participação no capital votante. Possui 514 agências em 6 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul participa em 98,52% da

população gaúcha, com 491 agências.. Os últimos resultados ainda mostram um desafio a frente, mas vemos potencial com alta na taxa Selic

no médio prazo que pode melhorar os spreads e de olho nas menores provisões. A carteira de crédito do banco – concentrada em crédito

consignado – garante maior resiliência para os próximos trimestres. Assim, não esperamos um aumento considerável da inadimplência que

possa prejudicar os resultados futuros. Pelo contrário, esperamos que o banco volte a crescer a carteira de crédito em meio a recuperação

econômica, compensando parcialmente a perda da rentabilidade. Preço alvo 12 meses: R$ 16,00.

SANEPAR (SAPR11): O cenário para a empresa ainda é desafiador devido a escassez de chuvas e baixo volume de reservas, embora o risco

político atual seja menor, dado que a empresa realizou algumas mudanças em seu estatuto para melhorar a governança corporativa e proteger

os aumentos tarifários autorizados. Seus processos fornecem mais transparência aos aumentos tarifários ainda pendentes da Sanepar,

reduzindo o risco de interferência na empresa. A aprovação do novo marco legal do setor de saneamento básico também é positiva para a

companhia, apesar de não avaliarmos possibilidade de privatização da companhia no momento. Preço alvo 12 meses: R$ 28,00.

BR FOODS ON (BRFS3): A BRF é uma empresa transnacional brasileira do ramo alimentício, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, duas das

principais empresas de alimentos do Brasil. Acreditamos que houve uma antecipação dos fracos resultados do 1T22, que está mais do que

precificado na ação. Esperamos que para os próximos trimestres as margens da BRF serão melhores, especialmente, pela recuperação nos

preços da carne de frango e da carne suína no mercado interno. Os preços internacionais dos grãos também devem apresentar ajustes,

enquanto a volatilidade no câmbio é um fator a ser monitorado. Preço alvo 12 meses: R$ 20,00.



SULAMERICA UNIT (SULA11): acreditamos na redução da estimativa da MLR (sinistralidade), apesar de ainda acima dos níveis históricos

devido aos custos relacionados ao Covid e outros impactos, provavelmente diminuirá nos próximos trimestres com expectativa de eliminação

progressiva da demanda reprimida no sistema de saúde após a covid, melhorando assim as margens operacionais. Um fator que vinha

pressionando a empresa é a capacidade de atender com tíquete tão apertado após um período de estagnação de preços, por isso a Agência

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autorizou um aumento de 15,5% no serviço para 2022. .Preço alvo 12 meses: R$ 40,00.

EMBRAER ON (EMBR3): ações passam por forte ajuste em 2022, e no momento acreditamos que os drivers podem voltar a ficar positivos

pelo lado da demanda nas frentes comercial, executiva e de defesa, com margens mais altas a longo prazo, bem como o potencial de

desenvolvimento de novas aeronaves. No âmbito comercial, a administração da Embraer descreveu o mercado para aviões de 50 a 70

assentos como robusto, diante da informação de que a atual frota norte-americana está envelhecendo e 650 aeronaves precisam ser

substituídas. Já na frente executiva, continuamos observando uma demanda muito forte por aeronaves, visto que um terço dos clientes foram

novos compradores, o departamento de voos corporativos está apenas começando a retornar à normalidade pós-pandemia e a demanda na

Europa continua saudável, segundo dados da Embraer. .Preço alvo 12 meses: R$ 18,00.

PÃO DE AÇÚCAR ON (PCAR3): ações operam com descontos significativos para cada unidade de negócio (operação brasileira, Éxito e

Cnova) e oferece uma relação retorno interessante. A descontinuidade da divisão hiper nas operações do GPA marcou o início de um novo

ciclo para o grupo, com foco na melhoria do posicionamento de seu negócio principal de varejo alimentar premium. Entre eles, estão a

melhoria da receita da bandeira Pão de Açúcar; qualidade de serviço; fortalecimento da rede omnichannel; aceleração da abertura de lojas

nas bandeiras, com foco nas lojas de Proximidade; melhoria da rentabilidade; e reforço no compromisso da empresa com ESG (governança

ambiental, social e corporativa). Preço alvo 12 meses: R$ 32,00.



Nossas carteiras sugeridas são revisadas e divulgadas mensalmente sem a promoção de alterações ao longo do mês para não prejudicar o desempenho das

ações por movimentos de curtíssimo prazo. A seleção dos ativos se dá via estudo do cenário econômico e dos números e indicadores públicos divulgados pelas

empresas e pelos fundos. Vale ressaltar que a carteira sugerida é apenas um portfólio de referência para o investimento, não se tratando de uma carteira real

administrada pelos analistas da corretora. Por se tratar de um investimento em Renda Variável, ou seja, apresentar variações no valor aplicado, não oferecemos

garantia de rentabilidade. Por isso, o mercado de Ações é considerado um investimento de risco moderado e arrojado. É importante saber qual a sua tolerância

para as variações no valor da aplicação e saber escolher em qual empresa irá investir, pois o risco também está relacionado ao ativo escolhido.



Disclaimer
Este relatório foi elaborado pela Terra Investimentos D.T.V.M LTDA., para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Terra Investimentos. Sua distribuição tem caráter informativo e não

representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e

consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Terra Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções

contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de

investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros, e a rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. O investimento em Ações, Fundos Imobiliários e

BDRs não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Nos termos do Artigo 21 da Resolução CVM nº20, de 25 de fevereiro de 2021, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui

contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos.

DECLARAÇÕES DO(S) ANALISTA(S)

Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que::

(I) É (são) certificado (s) e credenciados pela APIMEC;

(II) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Terra Investimentos;

(III) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) ser titular(es), diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de

documentos;

(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;

(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.

Equipe RÉGIS CHINCHILA
CNPI EM-426 
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
rchinchila@terrainvestimentos.com.br

ELIZ SAPUCAIA

ANALISTA DE ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS
eliz.costa@terrainvestimentos.com.br

LUIS NOVAES
CNPI EM-3281

ANALISTA DE INVESTIMENTOS
luis.novaes@terrainvestimentos.com.br
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