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O mercado vem se valorizando de forma expressiva nestas últimas semanas e, até
ontem, acumulava uma valorização de 2,35%, em 78.201 pontos, pouco abaixo do
topo histórico.
Essas expressivas e recorrentes valorizações das ações têm nos impedido de
encontrar novas grandes oportunidades para nossas carteiras e, portanto, ao menos
por hora, preferimos continuar apenas observando e analisando.
Acreditamos que, em algum momento (que não deve demorar muito), o mercado
voltará a nos presentear com uma maior volatilidade e estará gerando
oportunidades, e, assim, o investidor deve ter uma reserva ﬁnanceira em caixa para
aproveitar esses momentos.
Apesar da economia estar, de fato, mostrando alguns sinais (ainda modestos) de
melhora, as questões envolvendo reforma da Previdência, que pode ser votada no
mês que vem, podem, naturalmente, trazer algum receio ao mercado.
Além disso, o fato de 2018 ser um ano de eleições é mais um componente que deve
gerar grande volatilidade.
Entendemos que pode ser angustiante ter de esperar para comprar ações com
maior intensidade. Porém, é a estratégia que entendemos trazer uma maior
segurança para nossos leitores.
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Momentos de euforia trazem, junto deles, uma menor margem de segurança aos
investidores, e esses momentos devem sempre serem vistos com cautela. Por isso,
ao menos por enquanto, preferimos esperar.
Em relação ao conteúdo principal desta semana, trazemos aos nossos assinantes
uma análise da empresa Vivo, uma empresa conhecida por todos e que, ao longo do
tempo, teve a prática de pagar bons dividendos aos seus acionistas.
Abordaremos e comentaremos os principais números da empresa, seu histórico de
resultados, e deixaremos claro o preço pelo qual estaríamos dispostos a recomendar
esta empresa.

Telefônica Brasil (VIVT4) - Qual nosso preço teto?
Breve descrição
A Telefônica Brasil, detentora da marca comercial Vivo, é a maior empresa do
segmento de telecomunicações do Brasil, com mais de 97,5 milhões de clientes nas
mais variadas regiões do País, sendo a maior parte deles clientes de telefonia móvel
(74,6 milhões) e a outra parcela, de telefonia ﬁxa (23,1 milhões).
A Telefônica detém uma posição de grande destaque no seu setor de atuação e hoje
é lider de marketshare no segmento de telefonia móvel, com uma participação de
quase 31% no mercado, de acordo com os dados do último release da empresa.
Essa consolidação veio, principalmente, após a aquisição da Vivo, que ocorreu em
2011, e tornou a Telefônica a maior operadora integrada do país, modiﬁcando o
patamar da empresa que passou a operar uma marca de grande valor.
Em 2015, a empresa também adquiriu as operações da GVT no Brasil, permitindo
um crescimento ainda maior na sua base de clientes e participação no mercado de
telecomunicações, em especial no segmento de telefonia ﬁxa e banda larga.
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A Companhia, além de atuar na prestação de serviços de telecomunicações (ﬁxos e
móveis) em todo território nacional, conta também com um portfólio de produtos
variados e convergentes, como banda larga ﬁxa e móvel, ultra banda larga (Fiber to
the Home), TV por assinatura, dados e TI.
Vale destacar que o Grupo Telefônica, controlador da empresa, é um dos maiores
conglomerados de comunicação do mundo, com presença em 21 países, 321,9
milhões de acessos, mais de 129 mil empregados e receitas de quase 50 bilhões de
euros, tendo grande conhecimento e expertise neste setor.
Histórico e Desempenho Operacional
A Telefônica, sem dúvida, é uma empresa que chama a atenção dos investidores, em
termos de dividendos, visto que, por ser uma forte geradora de caixa, uma empresa
lucrativa e que está inserida em um setor bastante previsível, conseguiu, ao longo do
tempo, remunerar de forma expressiva seus acionistas através de dividendos e
entregar bons resultados.
Além disso, por ser detentora de uma marca valiosa, líder em marketshare, bem
conhecida no país, que é a Vivo, e, recentemente, (em 2015) ter adquirido a GVT,
muitos investidores sentem-se interessados na Companhia, que possui grande
destaque no Brasil.
A Telefônica tem se mostrado uma empresa lucrativa ao longo do tempo, e, olhando
para seu histórico de resultados, vemos claramente que conseguiu se beneﬁciar do
crescimento do seu setor, especialmente do segmento de telefonia móvel, o qual
passou a representar a maior parcela de suas receitas , principalmente desde que a
empresa adquiriu a Vivo.
Como podemos ver no gráﬁco abaixo, o segmento de telefonia móvel cresceu
expressivamente na última década no país, tendo, porém, apresentado retração nos
últimos anos, principalmente por conta da grave crise econômica pela qual o país
passou, e também por conta de uma maior maturação do mercado, o que é natural.
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Evolução de acessos à telefonia móvel - Fonte: Anatel

Apesar da retração desse mercado nos últimos anos, é importante destacar que a
Telefônica vem aumentando seu marketshare no segmento de telefonia móvel,
compensando parcialmente a queda do setor, como podemos ver abaixo:

*Com base nos dados do 3T17
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Outro fator positivo é que, no serviço de telefonia móvel pós paga, a Vivo se destaca
ainda mais, e ﬁnalizou o terceiro trimestre de 2017 com um marketshare de 42,3%,
simplesmente 19,5% acima do segundo player que mais possui participação de
mercado, o que demonstra a grande competitividade da empresa e o grande valor
da marca.
Estimamos que, conforme a economia apresente sinais de recuperação mais
expressivos, com queda do desemprego, o setor de telefonia móvel volte a crescer,
mas menos do que cresceu no passado, justamente por já não ser um mercado tão
subpenetrado como outrora.
Já o segmento de serviços de banda larga, o qual também possui uma boa
participação nas receitas da Companhia (cerca de 27% nos 9M17), é um setor que
também vem crescendo de forma consistente e a Telefônica vem conseguindo
capturar parte deste movimento.
O segmento de banda larga, inclusive, ao contrário da telefonia ﬁxa e móvel, não
apresentou retração nos últimos anos, evidenciando o potencial de crescimento
deste mercado, que ainda é subpenetrado, como pode-se evidenciar abaixo.

Evolução de acessos à banda larga no Brasil - Fonte: Anatel
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Como reﬂexo de um crescimento expressivo do setor ao longo do tempo, além de
aquisições e investimentos estratégicos, e uma gestão que se mostrou
comprometida, a Telefônica viu seus resultados crescerem expressivamente nas
últimas décadas, sendo que o seu resultado líquido saltou de cerca de R$ 799 mi, em
1999, para mais de R$ 4 bi em 2016.

Fonte: Economatica / Suno Research

Porém, assim como o mercado de telefonia móvel e o de telefonia ﬁxa, a empresa
viu seus resultados sofrerem retração nos últimos anos, especialmente por conta de
uma grave crise econômica pela qual o país vem passando nestes últimos anos, que
vem prejudicando o resultado líquido.
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Em 2015, por exemplo, ano em que a empresa sofreu uma grande queda de
resultados, com uma grande retração nos acessos móveis (-8,3%) e também nos
acessos totais, mesmo com crescimento nos acessos de telefonia ﬁxa, por conta da
integração da GVT, a companhia viu seu resultado líquido ter uma retração de cerca
de 36,4% ante 2014, impactado também por uma drástica piora no resultado
ﬁnanceiro, além de uma pressão nos custos operacionais e despesas
administrativas, que cresceram neste ano.
Já no ano seguinte, em 2016, a empresa apresentou uma certa recuperação, e teve
crescimento em praticamente todas suas linhas operacionais, como acessos de
banda larga, acessos móveis, dentre outros, frutos de campanhas promocionais e
investimentos em áreas pouco penetradas, o que levou a receita líquida da
Companhia a crescer 0,9% ante 2015, e permitiu que a empresa elevasse seu Ebitda
recorrente em 7,6%, para R$ 13,66 bi.
Além disso, a Companhia também teve custos operacionais menores, reﬂetindo a
continuidade na busca pela redução de custos através de ganhos de sinergias e
ganhos de eﬁciência, e isso permitiu que a Margem Ebitda recorrente apresentasse
um crescimento considerável, saindo de 30,2%, em 2015, para 32,1% no ano
seguinte.
Esse controle de custos, inclusive, vem
sendo fundamental para a empresa
elevar sua margem Ebitda e ganhar
eﬁciência, e podemos ver que essa
tendência permanece em 2017 também,
o que é bastante positivo e demonstra
que a gestão está comprometida em
manter margens atrativas.

Fonte: Release da Empresa
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Se compararmos a Margem Ebitda da Telefônica com outros players globais do setor
de telecomunicações, a Telefônica demonstra ser um dos players mais eﬁcientes,
tomando como base os resultados de 2017, ﬁcando atrás apenas da gigante indiana
Bharti Airtel, que possui a melhor Margem Ebitda do setor.

*Com base nos dados do 3T17

De qualquer forma, com uma Margem Ebitda de 33,8%, a empresa demonstra que
está um passo à frente de muitas no quesito eﬁciência e rentabilidade.
Um outro fator interessante, e característico deste segmento de telecomunicação, é
a capacidade destas empresas de gerar caixa, e com bastante recorrência, visto que
boa parte de suas receitas é proveniente de planos de assinaturas mensais e
também de recargas de créditos para celular, o que acaba por conferir uma boa
previsibilidade aos investidores.
Como a Telefônica possui um dos menores Churns do seu segmento dentre os
players brasileiros, ou seja, é uma das empresas que mais ﬁdeliza seus clientes, com
uma boa taxa de renovação, esse fator de recorrência acaba sendo um diferencial a
mais para a companhia.
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Podemos ver, no quadro abaixo, como o Churn da Vivo é consideravelmente menor
que o de outros players, evidenciando um diferencial na ﬁdelização dos seus
clientes.

Fonte: Release da Empresa

A Telefônica é uma empresa que possui um histórico de grande geração de caixa, e,
apesar de ter um Capex constante e considerável, o que é inerente ao seu setor, que
demanda investimentos em manutenção das redes de telefonia, instalações, e
expansão de redes e torres, a empresa mantém um ﬂuxo de caixa livre bastante
elevado, o que vem permitindo à companhia pagar bons dividendos e também
amortizar sua xdívidax constantemente.
Após um 2016 com um ﬂuxo de caixa livre de mais de R$ 5,5 bi e dividendos de mais
de R$ 3,3 bi, o que já foram números bastante expressivos, em 2017 a empresa já
apresenta, nesses 9M17, um ﬂuxo de caixa livre de mais de R$ 4,5 bi, além de já ter
pago mais de R$ 4 bi em dividendos e jcp, demonstrando uma tendência ainda mais
positiva.
Esses proventos, inclusive, são referentes ao exercício de 2016, e perfazem um
payout de cerca de 100%, reforçando a visão de que a empresa é uma ótima
pagadora de dividendos.
Para os próximos anos, a empresa pretende continuar pagando o máximo de
dividendos possíveis, e deve manter um Payout próximo de 100%, além de,
possivelmente, pagar acima de 100% dos lucros, eventualmente, utilizando suas
reservas de lucros, que encontravam-se em mais de R$ 2,4 bi ao ﬁnal do 3T17.
Página 9

Suno Dividendos
11 de janeiro de 2018

Fonte: Release da Empresa

Já em termos de endividamento, apesar do elevado Payout e dos desembolsos para
Capex, a empresa vem conseguindo se manter com um nível de endividamento
extremamente saudável, e ﬁnalizou o 3T17 com uma relação Dívida Líquida / Ebitda
de apenas 0,14 vezes, um patamar ainda menor que o veriﬁcado ao ﬁnal de 2016,
que já era muito baixo.
Esse nível de endividamento beneﬁcia ainda mais o ﬂuxo de caixa livre da empresa,
já que traz um grande alívio para os resultados ﬁnanceiros.
Vale lembrar, ainda, que a aquisição da GVT foi realizada através de emissão de
ações, e, por isso, a empresa não necessitou elevar sua alavancagem para essa
aquisição, mas, por outro lado, acabou diluindo seus acionistas, diluição essa que
tende a ser absorvida, ao longo dos anos, com crescimento de resultados e capturas
de sinergias na GVT.
Como reﬂexo desta grande capacidade de geração de caixa, mesmo com uma
redução constante de endividamento e grande pagamentos de dividendos, a
empresa ﬁnalizou o 3T17 com um caixa e equivalentes de mais de R$ 5,5 bi,
demonstrando sua elevada liquidez e capacidade de continuar pagando bons
dividendos, mantendo o Payout elevado e uma saudável estrutura de capital.
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Fonte: Release da Empresa

Para 2018 e 2019, a empresa pretende destinar para Capex, que engloba
investimentos na manutenção e expansão das redes, sistemas de informação, novas
instalações, torres, dentre outros, cerca de R$ 8 bilhões, em média anual, o que
avaliamos que seja condizente com a geração de caixa Operacional da Companhia e
não compromete a sustentabilidade dos dividendos.
Assim, mesmo com um Capex que deve
representar em torno de 55% do Ebitda da
C o m p a n h i a n o s p róx i m o s a n o s , a
Telefônica deve continuar a apresentar um
grande ﬂuxo de caixa livre, em especial
também por conta da redução do
endividamento e queda nas taxas de
juros, mais expressivamente percebida no
4T17.

Fonte: Release da Empresa

Por ﬁm, em relação ao resultado líquido
acumulado em 2017, o mesmo vem
crescendo 7,7% nos 9M17 ante 9M16,
guiado por um crescimento no segmento
móvel e banda larga, que se traduziu em
um maior Ebitda, uma maior margem
Ebitda (por conta de custos e despesas
controladas) e também, principalmente,
um resultado ﬁnanceiro 21,1% melhor.
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Fonte: Release da Empresa

Vemos que a empresa deve ﬁnalizar 2017 com um resultado maior que o de 2016, o
que deve possibilitar dividendos atrativos a serem pagos em 2018, principalmente se
a empresa mantiver sua prática de Payout elevado, o que é bastante provável.
Para os próximos anos, acreditamos que, com a recuperação econômica mais
acentuada, a empresa deve se beneﬁciar de uma recuperação no segmento, além, é
claro, de continuar ganhando marketshare, o que a companhia vem conseguindo
nos últimos anos, e deve continuar sendo um de seus principais triggers de
crescimento.
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Em que preço recomendaríamos VIVT4?
Não temos dúvida de que a Telefônica Brasil é uma empresa que preenche pontos
importantes do perﬁl que procuramos em empresas que são boas pagadoras de
dividendos, tais como: empresa consolidada, caixa robusto, baixo endividamento e
boa estrutura de capital, forte geração de caixa, capex sustentável, alto ﬂuxo de caixa
livre e estar inserida em um setor de alta recorrência.
Porém, apesar disso, temos de levar em conta que o segmento em que a empresa
atua, de um modo geral, já não apresenta mais um grande potencial de crescimento
e, assim, avaliamos que comprar as ações da empresa em um patamar atrativo é
essencial, justamente para o investidor não estar pagando por um crescimento que
diﬁcilmente existirá no futuro.
Como as ações da Vivo vêm de expressivas valorizações nos anos de 2016 e 2017,
além de já ter iniciado 2018 com valorização, infelizmente, as ações da empresa hoje
apresentam um valuation pouco atrativo, em nossa visão.
Vemos, no gráﬁco abaixo, claramente, como as ações hoje negociam bem perto de
suas máximas históricas. Geralmente, comprar ações nestes patamares não é um
bom negócio, e, quase sempre, ao comprar neste preço, o investidor está deixando
para trás a tão importante margem de segurança.

Fonte: Economatica / Suno Research
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Uma evidência disso é que, hoje, a Telefônica Brasil negocia com uma relação P/L de
19,89 vezes, um patamar que consideramos bastante elevado para uma empresa de
elevado Payout e que não possui grande potencial de crescimento.
Apesar de entendermos que a empresa possui uma marca consolidada e de
destaque, grande marketshare e um baixo risco envolvido, este preço não nos deixa
confortáveis em recomendar as ações.
Além disso, se olharmos para o histórico do indicador da empresa, vemos que,
atualmente, as ações da Telefônica negociam com um dos maiores P/L dos últimos
anos, como podemos ver abaixo.

Fonte: Economatica / Suno Research

A relação EV/Ebitda, apesar de ainda ser relativamente baixa, em torno de 5,7 vezes,
também, atualmente, encontra-se em um dos maiores patamares dos últimos anos,
como podemos evidenciar abaixo.
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Sendo assim, com suas ações negociando próximas de suas máximas históricas, com
um P/L elevado, e um EV/Ebitda acima das médias dos últimos anos, não achamos
que seja um bom momento para se expor às ações da empresa.
Além do mais, o dividend yield da Companhia, atualmente, encontra-se em torno de
5%, um patamar que consideramos baixo, principalmente se levarmos em conta que
a empresa distribui a quase totalidade de seus lucros.
Temos interesse em adicionar Vivo à nossa carteira de dividendos, pois gostamos da
empresa, mas em um preço que nos deixe confortáveis. E qual seria esse preço?
Se olharmos para o histórico de P/L da empresa, como vimos no gráﬁco acima,
vemos que, durante alguns determinados períodos, a empresa negociou com
múltiplos bem menores que os atuais, e em patamares que seriam bem mais
atrativos.
Geralmente, como sempre falamos, esses períodos foram aqueles nas quais as
ações apresentavam desvalorizações mais expressivas em seus preços.
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Acreditamos que uma relação P/L de, pelo menos, 14 vezes lucro, ou próxima disso,
seria interessante para a Telefônica, visto que neste preço os múltiplos estariam
mais próximos das médias históricas.
Considerando o lucro líquido estimado para 2018, para a empresa atingir este
patamar de preciﬁcação, as ações da companhia deveriam negociar em torno de R$
39,00, o que se traduziria numa relação P/L por volta de 14 vezes.
A R$ 39,00, mantendo a prática de 100% de Payout, as ações da empresa
ofereceriam um dividend yield de 7%, um nível que avaliamos que seria atrativo,
muito mais interessante que os atuais 5%.
Portanto, estaríamos dispostos a recomendar as ações da Telefônica Brasil (VIVT4)
num preço igual ou menor que R$ 39,00.
Entendemos que parece ser difícil as ações atingirem esse preço hoje, mas, por mais
que as ações da Vivo tenham uma volatilidade mais baixa que a média, ainda assim
suas ações apresentam desvalorizações em alguns períodos pontuais, e esses
períodos costumam ser os melhores para ir às compras.
Por hora, nós preferimos esperar, e iremos monitorar as ações e os resultados da
Companhia, sendo que, a partir de agora, a mesma está em nossa “Watchlist”, e caso
o patamar de valuation que achamos interessante seja atingido, seja por
desvalorizações das ações ou por melhoras consistentes de resultados,
adicionaremos os ativos à nossa carteira recomendada.

Felipe Tadewald
VP Pesquisas em Renda Variável

Tiago Reis
Analista CNPI
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Glossário
Lucro IFRS: Lucro ajustado conforme normas da IASB para uniformização entre diferentes
normais contábeis entre os países.
IGPM: índice geral de preços ao mercado
RAP: A Receita Anual Permitida (RAP) é a remuneração que as transmissoras recebem pela
prestação o serviço público de transmissão aos usuários. Paras as transmissoras que foram
licitadas, a RAP é obtida como resultado do próprio leilão de transmissão e é pago às
transmissoras a partir da entrada em operação comercial de suas instalações, com revisão a
cada quatro ou cinco anos, nos termos dos contratos de concessão.
EBITDA: Ebitda é a sigla em inglês para earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization, que traduzido literalmente para o português signiﬁca: "Lucros antes de juros,
impostos, depreciação e amortização
CDI: Certiﬁcado de deposito interbancário
ROE: ROE é o acrônimo de Return On Equity (em português: Retorno sobre o Patrimônio).
Clientes PF: Clientes Pessoas Física
Índice combinado: P usado em seguradoras, proveniente da soma dos índices de
sinistralidade e índice de despesas.
Underwriting: O termo descreve as operações ﬁnanceiras nas quais os bancos
intermedeiam o lançamento e distribuição de ações ou títulos de renda ﬁxa para negociação
no mercado de capitais.
Float: Recursos transitoriamente mantidos ou depositados em bancos.
Capex: Designa o montante de dinheiro despendido na aquisição (ou introdução de
melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa.
P/L: Relação entre o preço de uma ação e o lucro por ação nos últimos 12 meses

DISCLOSURE
As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de
investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela veriﬁcação da
conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela
tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e ou venda de títulos e ou
valores mobiliários.
Este material apresenta informações para diversos perﬁs de investimento e o investidor
deverá veriﬁcar e atentar para as informações próprias ao seu perﬁl de investimento, uma
vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os
investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas
e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros
e ou garantia de resultados.
Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao
investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de
investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a
diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem
limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de
concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos
adicionais, entre outros.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo
17º da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise reﬂetem
única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente.
Esse material destina-se única e exclusivamente aos assinantes da Suno Research, sua copia ou
distribuição integral ou parcial sem a expressa autorização acarretará multa de até 2000 mil
vezes o valor desse relatório, apreensão das copias ilegais além de responsabilização em
processo civil.

