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A GRANDE APOSTA

Este nosso relatório busca capturar grandes assimetrias e distorções de mercado em algumas operações especificas, podendo
elas serem de curto prazo ou de longo prazo, em ações, futuros, opções, criptomoedas, commodities, entre outros.

Recomendações I 4 Ações Para Investir
A companhia conta com um gigantesco incentivo
Na Bolsa de Valores Agora
fiscal em suas fábricas (R$1.4 bilhões), a maioria
Neste relatório, dentro da série de 4 ações atrativas
para investir com a queda da bolsa, trazemos como
nova recomendação as ações da Vulcabras.
Compra de ações da Vulcabras (VULC3)
Compra de VULC3 ao preço teto de até R$6,50

relacionado a isenção de ICMS. Assim, mesmo que
competindo com Nike e Adidas no segmento de
tênis (cujos produtos vêm da Ásia), ela consegue ser
competitiva.

Ademais,

tais

marcas

reduziram

posicionamento no Brasil após as Olimpíadas e, além
disso,

o

câmbio

desvalorizado

encarece

os

concorrentes importados e torna o preço da

STOP da operação: R$ 5.5

Olympikus mais competitiva no mercado local.

Objetivo da operação: R$ 9

Margem EBITDA (Lucro Operacional)

A Vulcabras, maior produtora de calçado esportivo no

23%

Brasil (Olympikus) e dona da Azaleia, implementou
16%

desde 2012 uma grande reestruturação com: i) foco

Olympikus e parcerias (Reebok), ii) modernização,
redução e concentração das fábricas (de 25 para 3), iii)
redução de funcionários (47k para 15k) e iv) venda da
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operação argentina.
A maior parte dos incentivos vencem só a partir de
Tais

mudanças

de

administração, operação e

2022 e recentemente ela conseguiu já renovar a

posicionamento fizeram a empresa sair de uma

isenção em Sergipe, por exemplo. A Olympikus

margem de 0% em 2012 para 23% em 2017/18.
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representa 80% das receitas hoje na companhia,

A empresa hoje tem caixa líquido de R$65 milhões.

porém a Azaleia guarda grande potencial de

Nos últimos 4 trimestres gerou R$196 milhões de lucro

crescimento também.

e a perspectiva para este ano é voltar a altas margens.

Embora o varejo tenha apresentado sinal de

Em termos de capital de giro, estoque e fábricas, a

desaquecimento na sua recuperação vista desde 2017

Vulcabras já otimizou sua estrutura de capital e tem

e os resultados do 2T18 da empresa ainda não venham

um ROIC (Retorno sobre capital investido) de 40% -

tão bons devido também à greve dos caminhoneiros,

que é altíssimo e até mesmo superior aos seus pares.

vemos a queda como excessiva e já precificando um
cenário muito ruim. Aliás, suas ações encontram-se na

Assim, a 6,6x lucros e com um ROIC e 40%, as ações

faixa de R$5,90, patamar muito próximo do preço do

da Vulcabras figuram entre uma das mais baratas da

aumento de capital (R$5,70) da empresa e, portanto,

bolsa atualmente, sendo em nossa visão um bom

uma importante referência para as ações.

momento para compra.

A Vulcabras tem uma margem bruta (receita – custos)
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de 38% comparada à média de 47% da Adidas, Nike,
Penalty, Alpargatas, Grendene, Puma, Asics, entre

Sonae Sierra (SSBR3)

outras. Ou seja, existe um espaço para ainda melhorar

Status: ABERTA

a rentabilidade das operações a longo-prazo,
especialmente considerando que, por exemplo, no 1º
trimestre de 2018 a companhia continuou investindo
na

modernização

de

sua

fábrica.

Atualmente

negociando a apenas 6,6x lucros contra 15x lucros de

Cosan (CSAN3)
Status: ABERTA

Entrada: R$18,70

Atual: 20,80 P&L: 11,2%

/ 12 de julhode 2018 (6 dias)
Entrada: R$37,30

Vulcabras (VULC3)
Status: ABERTA

/ 18 de junhode 2018 (1 mês)

Atual: 38,50 P&L: 3,2%

/ Aberta hoje

Entrada: R$5,90

Atual: -

P&L: -

seus pares, isso significa potencial de dobrar – ou ao
menos reduzir a diferença de precificação em relação

PETRG14 (Opção de Petrobras)

/ 18 a 19 junho(1 dia)

a seus pares – isto é, as ações têm potencial atrativo

Status: FECHADA

Atual: R$2,10

de pelo menos 30% de valorização, em nossa visão, a
médio-prazo, caso consiga aproximar suas margens
dos demais concorrentes de mercado.

Entrada: R$1,37

BBASG254 (Opção de Bco Brasil)
Status: FECHADA

Entrada: R$1,20
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P&L: 52%

/ 18 a 19 junho(1 dia)

Atual: R$1,90

P&L: 58%

Disclaimer instrução CVM nº 598
Em conformidade com as disposições da Instrução CVM
nº 598 de 2018, o Analista de Investimento responsável pelo
principal deste relatório Lucas Alves Andrade declara que:
(I) As análises e recomendações refletem única e
exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas
de forma independente e autônoma.
(II) Pode deter diretamente ou indiretamente ações de
emissão da companhia objeto deste Relatório, e desta forma pode
estar envolvido na aquisição ou alienação desta ação, dentro dos
padrões estabelecidos pela Instrução CVM nº 598.
(III) Possui CNPI-P certificado pela Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(APIMEC) e é credenciado como Consultor de Valores Mobiliários
na CVM.
Disclaimer I Stalker Research
Este relatório foi elaborado pelo Stalker Research para
uso exclusivo de seus assinantes e, não podendo ser reproduzido
ou distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização do
Investidor Inteligente. As informações, sugestões e opiniões
contidas neste relatório tem como objetivo prover informações e
sugestões, assim sendo informamos que o retorno e o risco
associado

de

quaisquer

decisões

de

investimento

ou

desinvestimento tomadas a partir de suas informações e
sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário deste
relatório. As informações contidas neste relatório são consideradas
confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações
aqui contidas não representam por parte dos autores garantia de
exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas. As
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste
documento referem-se à data presente e estão sujeitas a
mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de
qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com
respeito a tal mudança.
Analista Responsável: Lucas Alves Andrade
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