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Em nossa Carta aos cotistas do
Joule Value FIA, discorremos sobre
a forma como enxergamos o risco e
descrevemos o racional de um case
de investimento com o objetivo de
compartilhar, com nossa crescente
base de cotistas, a forma como
avaliamos as empresas listadas na
Bolsa de Valores.

O gerenciamento de risco está
intrinsecamente associado à nossa
filosofia, estratégia e seleção de
investimentos. Conforme
argumentaremos em detalhes,
nossa abordagem de análise de
risco é responsável por mensurar o
retorno que esperamos obter.

Para nós, a avaliação de
investimentos baseia-se na
compreensão profunda das
empresas, modeladas através de
uma metodologia que considera
inúmeros cenários e simulações.
Esse processo consiste em mapear,
entender e explicar os modelos de
negócios das empresas levando em
consideração a maioria das
incertezas sobre fatores internos e
externos. Como resultado, temos a
“distribuição” (dispersão,
variabilidade) do risco e do valor
econômico da empresa avaliada. A
dispersão do valor econômico
representa, para nós, a relação
objetiva entre oportunidade e risco.
Ao mesmo tempo, ao comparar o
valor econômico com o valor de
mercado, dimensionamos a
margem de segurança, mandatória
para nós.

Aos cotistas do Joule Value FIA

Sempre destacamos que nos
mantivemos fiéis à mesma filosofia
de investimento, metodologia de
análise e monitoramento risco desde
a criação da nossa gestora em 2006.
Consideramos que nossa Filosofia é
value driven, em grande parte
baseada no value investing, e
calcada integralmente na profunda
análise de cada empresa, sob uma
ótica centrada na microeconomia
dos seus negócios (bottom up).
Através dessa abordagem, fazemos
a desafiadora seleção de
investimentos, buscando negócios
que representem oportunidade de
geração de valor aos nosso cotistas.

Nesses mais de 10 anos de história
foi essa mesma forma de pensar,
agir e trabalhar que nos permitiu
atingir retorno acumulado de 356%
contra 156% do índice Bovespa,
nosso benchmark.

Esperamos que nossos cotistas
possam entender melhor nossa
forma de trabalho e agradecemos a
confiança em nós depositada.

Atenciosamente,

José Luiz Junqueira
Gestor do Joule Value FIA

Novembro de 2019



Prezado cotista, como o primeiro objetivo das
nossas cartas trimestrais é nos comunicar com
todos os que se interessam pelo Joule Value FIA e
nossa filosofia de investimento, optamos por
sintetizar de forma bastante simplificada nossas
considerações sobre risco. Enriqueceremos
bastante esse assunto em uma versão estendida
desta carta que estará disponível no nosso futuro
website.

Há mais de 20 anos, pensamos e desenvolvemos
nossa própria concepção de risco. Somos leitores
de vasta bibliografia sobre esse assunto. Hoje
compilamos esse tema da forma como segue.

Sem apego a conceitos ensinados em finanças, a
possibilidade do resultado se sair pior que o
desejado (ou aceitável) é o que chamamos de
risco. Risco representa o subconjunto dos
resultados “negativos” dentre todos os possíveis.
Risco e retorno são componentes de um mesmo
sistema; um decorre do outro. Enquanto o
retorno obtido nas decisões de investimento
tomadas por nós é (normalmente) diretamente
mensurável, risco é algo subjetivo, de difícil
medição. Ao mesmo tempo, seu cálculo e
definição permitem diferentes visões do que é
desejado ou aceitável.

Nossa cultura ocidental carrega heranças muito
evidentes da civilização grega. Temos uma
grande obsessão por buscar padrões e simetrias.
Frequentemente, enxergamos padrões onde não
existem e negamos os que não estão de acordo
com nossa expectativa conceitual geral. Outras
culturas, especialmente no oriente, não tem o
mesmo viés. Muito da pesquisa científica se
desenvolveu exatamente pela demanda dessa
obsessão.

Algumas formas de resolver problemas e explicar
fenômenos se repetem inúmeras vezes, como
por exemplo quebrar um problema grande em
pequenas questões mais básicas, supor a
linearidade ou homogeneidade entre variáveis ou

ainda, diante de um problema que envolve
diversos componentes, estudar as relações
existentes entre partes “ignorando”, por algum
tempo, a relação com as demais. Aos que gostam
de economia, “ceteris paribus”.

Nas tradições da ciência ocidental, os criadores
das teorias de mercado de capitais se utilizaram
dessas “técnicas” de simplificação na tentativa de
compreender e explicar o complexo
funcionamento dos mercados. Nos últimos 70
anos a teoria de finanças se desenvolveu
bastante graças ao excelente trabalho de
Markowitz, Sharpe, Fama, Modigliani, Miller,
Lintner entre outros. No entanto, são inúmeros
os estudos e teses que comprovam que a hiper-
simplificação das teorias financeiras
“universalmente aceitas” não são capazes de
explicar adequadamente os mercados. Na maior
parte das vezes, seus principais problemas estão
justamente na abordagem reducionista, com
muitas premissas e limitações irreais.

Hoje dispomos de muita literatura financeira.
Temos acesso a praticamente tudo que diz
respeito às empresas de capital aberto por
diferentes fontes. Por conhecermos os vieses e
falhas do que fez história nas teorias de finanças,
podemos construir uma nova proposta ou
abordagem de entendimento de como funciona o
mercado, sobre o que é risco, quanto vale um
ativo. Todo esse assunto é obviamente muito
vasto para uma simples carta de gestão. Na Joule
temos nossa própria visão de como tudo isso
funciona. Não se trata de estar certo ou errado,
mas de ser capaz de enxergar com clareza o
presente, ter a dedicação de estudar o passado e
tentar explicar futuro. Neste ponto, faz-se
necessário ressaltar a diferença entre explicar e
prever.

Não acreditamos em previsão de nenhum tipo.
Nosso mindset e os tipos de modelo que fazemos
uso são sempre explicativos (descritivos). Não
temos bola de cristal nem conhecemos ninguém
que tenha, embora parte dos investidores
acredite, até determinado ponto, que bons
gestores têm esse tipo de aptidão.

Do dicionário, “risco”: probabilidade de
insucesso de determinado empreendimento,
em função de acontecimento eventual,
incerto, cuja ocorrência não depende
exclusivamente da vontade dos interessados.

Risco
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Esperamos ao longo do tempo poder
compartilhar com os nossos cotistas todo o
arcabouço de visões, interpretações e conceitos;
conjunto ao qual damos o nome de filosofia.
Queremos que todos saibam como pensamos.

Por curiosidade, o risco em finanças descende do
trabalho do botânico escocês Robert Brown que
em 1827 ao estudar grãos de pólen em uma
solução líquida percebeu que pequenas
partículas nos grãos faziam movimentos
aleatórios. Em 1905, Albert Einstein, utilizando
um modelo probabilístico, explicou o movimento
browniano (nome atribuído a Robert Brown). A
partir do estudo de Einstein, o prêmio Nobel de
física Jean Perrin, publicou em 1909 seu livro “Os
Átomos”. Com essa tão “nobre” origem, o risco
no mundo financeiro é comumente definido
como a variância ou desvio padrão dos retornos
contínuos de um investimento. A métrica de risco
está presente em vários termos utilizados no
mercado financeiro: volatilidade, correlação de
retornos (diversificação), índice de Sharpe, entre
outros.

Como consequência da definição de risco acima,
no mercado financeiro o risco de uma ação é
descrito pelo histórico das cotações de suas
ações. O custo de oportunidade de um acionista,
assunto discutido na nossa carta de gestão
anterior, tem relação direta com uma variável
chamada de “beta”. O “beta”, pela simplificação
da observação da realidade, é tido como capaz de
quantificar toda e qualquer diferença entre
quaisquer empresas. Está implícito que o beta
abrange diferentes estuturas de capital, setores,
portes, dinâmica competitivas e perspectivas
futuras, com negócios que variam de aviação a
construção civil. Sendo assim, para os financistas
“puro sangue”, ao calcular o beta corretamente,
se tem o retorno exigido por um investidor.

Em um mercado eficiente (outra discussão muito
longa para esta carta), temos retorno esperado
de uma ação. Por toda essa teoria, com o
histórico de um bom índice de mercado e as
cotações de uma empresa, podemos calcular
nosso retorno esperado. Parece simples? Até
demais.

Na Joule, seguimos uma estratégia Value Driven.
Por essa visão, as métricas tradicionais de risco
baseados no histórico dos preços de ações não se
apresentam as melhores ferramentas de
avaliação. A hiper-simplificação leva a
subestimação do risco. No outro extremo,
quando o mundo real é muito complexo e a
análise tradicional não aparenta ser capaz de
explicar os fatos, muitos investidores optam por
ignorar o rigor da análise e recorrem às métricas
simplificadas. Desta forma passam a agir mais por
instinto do que de forma racional. Ainda que não
percebam que ajam desta forma.

Há incerteza em coisas simples como “pode
chover hoje”, “a reforma da previdência deve ser
aprovada nesta semana” ou “a Ponte Preta será
campeã nacional este ano”. Apesar da desta
última proposição ser sabidamente irreal e com
chance zero, ferramentais de análise e
simulações permitem entender e calcular os
elementos das incertezas.

Para contextualizar o assunto recorremos ao
texto de Hugh Courtney, Professor de Estratégia
e Negócios Internacionais na Northeastern
University, em seu artigo “Strategy Under
Uncertainty” (McKinsey e HBR). Courtney
estruturou os "Four Levels of Uncertainty"; que
auxiliam o processo de análise e precisão de
decisões tomadas.

Nível 1: um futuro claro o suficiente. Baixa
incerteza, risco bem definido e resultado
altamente previsível. Um simples cenário, uma
simples previsão é suficiente para a tomada de
decisão.

Visão de Risco da Joule 
Asset Management
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Nível 2: futuros alternativos. Situações de maior
complexidade, mas que ainda permitem a
visibilidade de cenários discretos considerados
para avaliação dos resultados e riscos esperados.
Cada cenário apresenta uma probabilidade de
ocorrer de forma que os resultados potenciais
podem ser quantificados.

Nível 3: faixa de futuros. Situações bastante
complexas nas quais um conjunto de cenários
potenciais podem ser identificados. Um limitado
número de variáveis chave definem esse
conjunto, mas o resultado do empreendimento
não é preciso. Saímos de cenários discretos de
resultados para cenários contínuos de resultados
possíveis com dadas probabilidades de
ocorrência. É necessário o uso de ferramental
analítico mais complexo e avaliações profundas
para o entendimento das variáveis que impactam
o empreendimento e que determinam a faixa de
resultados possíveis. A análise deve buscar
reduzir o nível de incerteza residual.

Nível 4: ambiguidade real. Diversas dimensões de
incerteza interagem para criar um ambiente
virtualmente impossível de ser previsto. A
complexidade, mudança e relação de variáveis
envolvidas mal permite a correta identificação
destas e não permitem a modelagem do projeto;
torna-se inviável chegar a um conjunto de
resultados esperados. Situações de nível 4 são
raras e pontuais. Indústrias que passam por
rápidos processos de “disrupção” ou novos
mercados podem apresentam tais características.

Os quatro níveis de incerteza de Courtney podem
ser encontrados no mercado de ações, nas
avaliações de empresas e outras oportunidades
de investimentos. Comumente investidores e
analistas fazem suas contas, entrevistas,
reuniões, discussões que culminam em
avaliações. Chegam assim a um “preço alvo” para
determinada ação de empresa. Implicitamente
está sendo considerada uma situação de
incerteza de nível 1; análise simples (mesmo que
ocupe várias guias de uma planilha de excel) que
permite chegar a um preço alvo bem definido
para uma empresa.

Muitas vezes, os analistas calculam preço alvo de

ações em cenários como “pessimista”, “mais
provável” e “otimista”. Implicitamente
considerando nível 2 de incerteza, onde são
definidos preços para as ações em cada um dos
cenários colocados.

Na Joule consideramos que análises de empresas
e empreendimentos apresentam nível 3 de
incerteza e complexidade, enquanto
concordamos com conceitos da Expected Utility
Theory. Não definimos preços alvos de ações,
mas levamos em consideração toda a
variabilidade do seu valor econômico, explicado a
partir de dados da empresa, do entendimento de
suas partes, seu contexto, fontes de receitas e
custos.

Algumas vezes nos deparamos com situações
nível 4. Nesses casos, não conseguimos modelar
com confiança a empresa, portanto, não temos
visibilidade dos resultados potenciais. Quando
isso ocorre, não conseguimos ter convicção dos
riscos envolvidos e não investimos nesses
negócios por mais promissores que os retornos
potenciais pareçam. “Saltos de fé” não fazem
parte da nossa estratégia.

Para nós, mensurar o risco envolve compreender
as probabilidades dos resultados potenciais. O
substantivo “resultados” está propositalmente no
plural, uma vez que, sob cenários incertos, o
futuro nunca é perfeitamente conhecido. Ao
contrário das formas comumente utilizadas, o
valor futuro de uma empresa não é formado por
2 ou 3 valores esperados, mas por um conjunto
de valores. Ao conjunto de resultados potenciais
damos o nome de “futuro”.

Em nosso processo de análise, a avaliação de
“quanto vale a empresa” é descrito como uma
função (curva), resultado do comportamento de
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diversas variáveis com distribuição de
probabilidade conhecida ou não. Buscamos
entender profundamente como um negócio
específico funciona, identificando o que
chamamos de “variáveis primitivas”; aquelas que
determinam, que condicionam o valor econômico
da empresa. Essas variáveis influenciam receitas,
despesas, alocação de capital e margens
financeiras. Uma vez mapeadas as variáveis
primitivas, faz-se necessário compreender as
incertezas sobre seus valores sob condições
micro e macroeconômicas. Em palavras simples,
o valor da empresa é definido a partir do “futuro”
destas variáveis, que influenciam de forma
significativa no valor da empresa. Em uma
linguagem mais técnica e clara, construímos as
curvas de probabilidade dos valores de cada
variável primitiva e após a composição das inter-
relações entre elas e seus reflexos no valor
econômico, construímos a curva de valor
(retorno/risco) da empresa.

O valor econômico da empresa é, então, a curva
de resultados prováveis de distribuições
probabilísticas (variações possíveis associadas a
suas probabilidades de ocorrência) das variáveis
primitivas.

Ou melhor:

Exemplo de avaliação de variáveis primitivas
(nesse caso macroeconômicas) e suas curvas de
distribuição de probabilidade:

A distribuição de valor econômico esperado da
empresa é, assim, calculada.

Mensurar o valor, significa buscar entender os
resultados possíveis e suas probabilidades;
entender o “formato” da curva da distribuição de
valores econômicos da empresa. “Plotar” o
conjunto de “valores econômicos” possíveis em
gráfico de frequência é entender, em “n”
cenários, seu valor intrínseco.

É diretamente dessa curva de probabilidades de
valores da empesa vis a vis o preço de negociação
de suas ações, que temos as probabilidades de
resultados positivos e negativos em um
investimento. Em outras palavras, a modelagem
do valor da empresa contrastada com o preço de
mercado da ação, nos traz a oportunidade do
retorno bem como probabilidades associadas de
perda. Esse trabalho profundo nos permite
confiar em nossas decisões e realizar ganhos no
longo prazo enquanto controlamos o risco e
mantemos margem de segurança.

Incerteza residual sempre existirá e é através de
nossa experiência e processo estruturado de
análise que mitigamos os riscos. A análise
profunda do que impacta no valor da empresa é
o que nos permite ter convicção necessária (ou
não) para investir em uma determinada
companhia.

Uma de nossas principais ferramentas de decisão
é avaliar a curva risco/retorno sob essa
perspectiva.

Em resumo, nosso conceito de risco é
intrinsecamente ligado ao conceito de retorno,
assim como no termo chinês para risco, no qual
os ideogramas weiji (risco, crise)危機 combina os
conceitos de wei 危 (perigo) e ji 機
(oportunidade). Na nossa filosofia, o ji 機 é a
diferença entre o valor de mercado e o valor
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econômico potencial e o wei 危 é exatamente a
dispersão desse valor econômico. Sendo assim,
nossa leitura da figura exposta acima é
exatamente o conceito chinês de risco weiji危機.

Ressaltamos que o conceito de risco não é
universal, mas deve ser coerente com cada
estratégia de investimento de cada investidor.
Heterodoxa ou não, nossa definição de risco
condicionada pela a incerteza do valor
econômico é coerente com nossa estratégia de
comprar ativos descontados “buy and hold”.

Costumamos dizer que somos bons avaliadores
de empresas mas não temos qualquer elemento
de market timing no nosso processo de análise.
Desta forma, é fundamental estarmos convictos,
seguros em nossos julgamentos. Nossas decisões
não partem do que não controlamos, mas do que
entendemos sobre a empresa. Nossas variáveis
primitivas podem ter quaisquer relações entre si,
podem ser independentes, ter relações lineares
ou não; podem ser, inclusive, qualitativas. Ao
final, produzimos a explicação do valor
econômico que, para nós, representa a
“esperança matemática” do valor futuro.
Consideramos nossa abordagem muito menos
reducionista do que a metodologia
universalmente aceita e utilizada.

Com gestão ativa e contínua, monitoramos
nossas empresas (investidas e em análise).
Estamos constantemente avaliando o trade-off
do risco e retorno buscando oportunidades de
investimentos ou desinvestimentos de forma
responsável e segura.

Para ilustrar nosso weiji, exemplificamos a seguir
o caso de investimento que realizamos na
empresa Mills Solaris (MILS3).

Em raras ocasiões um grande movimento do
mercado muda radicalmente a maneira de
pensar e o comportamento dos investidores
como na crise financeira de 2008. Quando
ocorrem essas situações os agentes de mercado
literalmente mudam suas convicções de um dia
para o outro; revisam modelos e projeções.

No entanto, na maior parte das vezes, as
mudanças são evolutivas com altos e baixos e
vagarosamente passam desapercebidas à nossa
percepção. Como gestores é absolutamente
fundamental que consigamos nos manter de
cabeça aberta para não sermos vítimas da
soberba, de nossas próprias emoções ou vieses
de observação.

Nesse exercício faz-se necessário o paciente
raciocínio. Conversar mentalmente não apenas
com seguidores e aliados, mas com “inimigos” ou
ainda outsiders que escapam do viés de
julgamento da ótica mais óbvia de estar certo ou
errado ao compreender ou julgar uma
determinada situação. Trata-se de estar aberto a
ouvir o coro de demônios com a honestidade e
humildade de reconhecer suas próprias
fragilidades em relação ao que se sabe e
compreende tornando explícito tudo o que não
se sabe, não se pode afirmar ou ainda tudo o que
está fora do controle.

Trata-se de deixar o rei nu, reconhecendo
possível viés de posição. É esse exercício que
difere o torcedor do investidor racional.
Frequentemente o primeiro se julga ser o
segundo, mas raramente o segundo aceita a
crítica de se assemelhar com o primeiro.

Em agosto de 2018, em um desses exercícios de
observação, decidimos analisar alternativas de
investimentos que poderiam trazer retornos
significativos em um “mundo” diferente daquele
que vivíamos. A transição para os novos tempos
não seria abrupta e a realidade não seria
completamente diferente do que vivíamos.
Imaginávamos um Brasil que gradualmente se
tornaria diferente e melhor.

Na época muitos já vislumbravam a possibilidade
de nossa economia acelerar o crescimento a
partir da retomada da agenda de reformas e

“Risk analysis is as much 
an art as a science”

Yang 2003
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ajustes que estavam em andamento até o evento
JJ – Joesley, Janot. O processo eleitoral seria
determinante para essa retomada. A reação dos
investidores já parecia conhecida a julgar pelo
ajuste de preços dos ativos desde a saída de
Dilma Rousseff em ago/2016.

Tínhamos alguns atores nesse cenário: a
convicção pública de que o pior já haveria ficado
para trás, agendas (macro e micro) favoráveis a
empresas e negócios que estavam “surrados” por
anos de contração econômica com valuations que
precificavam a perpetuação da crise e resultados
baixíssimos para comparação com os "possíveis"
em tempos melhores a frente.

Faziam parte desse palco a baixíssima alocação
do investidor local em ações e uma participação
historicamente muito baixa do "Brazil" dentro
dos "Emerging Markets".

Em um cenário de melhora gradual, buscávamos
Empresas que poderiam estar fora do nosso radar
por não preencherem todo o checklist de
características que valorizamos. Queríamos
encontrar os maiores contrastes "antes e depois"
em negócios que pudessem voltar a gerar EVAs
(Economic Value Added) positivos remunerando
significativamente nosso capital investido. Mas
para isso, teríamos que estar dispostos a ceder
em características importantes para nós, como a
busca de negócios com diferenciais competitivos;
exigir negócios com barreiras de entrada, com
produtos e serviços com notável diferenciação,
entre outros (there is no free lunch). Em troca
teríamos empresas com as maiores conversões
marginais de receita adicional em caixa com
valuation descontado. A estratégia era buscar
empresas com alta alavancagem operacional em
consequência dos ajustes nas despesas
operacionais e administrativas (empresas
"enxutas") em conjunto com alta ociosidade de
capacidade produtiva (em resumo, com grande
upside potential). Além desse conjunto de
características, as candidatas não deveriam ter
grandes desafios operacionais ou financeiros
como altos desembolsos em projetos de
investimento (CAPEX). Por fim não aceitaríamos
empresas com dificuldades financeiras, pois a
solvência é para nós condição "si ne qua non".

Com essas características, poderíamos gerar
Alpha a partir da assimetria de informação que
viria de nossa pesquisa intensiva de
características dos negócios e melhoras
financeiras de empresas não precificadas pelo
mercado. O mercado é ansioso, se não existiam
na época condições de mercado favoráveis para a
criação de valor, precificavam esses negócios
pelo mínimo valor, naquela época, no status quo.

Encontramos 4 alternativas que nos serviam.
Entre elas estava a Mills. Em seguida faltava o
importante passo de discutir a análise no nosso
comitê de investimento. Nosso comitê não
funciona exatamente como esse mesmo
organismo em outras gestoras. Quem decide se
investiremos ou não em qualquer empresa são os
gestores, nunca o comitê. No entanto o mesmo é
fundamental para discutir a aderência e a
oportunidade de um determinado investimento
para o fundo. Aderência diz respeito ao tipo de
risco que nosso fundo aceita tomar. Sim, em tudo
há risco, temos inclusive uma abordagem
proprietária para lidar com ele explicada
anteriormente. A "oportunidade" julga as
características do investimento em si de forma
individual e em conjunto com a alocação em
outros ativos da carteira do Fundo.

No comitê de investimento consideramos que,
por abrir mão de características importantes para
nossos investimentos, montaríamos posições
pequenas nessas empresas, tanto
individualmente como no seu conjunto, como
mitigação de risco. No quesito oportunidade,
claramente nos posicionamos como investidores
não como torcedores - não existiria oportunidade
antes do resultado das eleições. Se isso nos
custasse caro pelo timing, não nos
importaríamos. Nessa e em outras situações,
como em casos de special situations, sem
qualquer crítica a outros gestores (alguns
inclusive nossos amigos), a ação em questão
pode multiplicar por 10 que não ficaríamos com
qualquer remorso por não temos investido nela.
Cada um tem sua estratégia, racional e apetite de
risco.
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A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
(MILS3) é uma companhia que oferece produtos
e serviços para a construção civil e a indústria. Foi
fundada em 1952, pela família Nacht, como uma
empresa de andaimes e escoramento. Abriu
capital em abril de 2010.

O grupo controlador atual da Mills inclui seus
fundadores com 24.04%, o Southern Cross Group
(grupo de private equity da América Latina, que
tinha participação na Solaris antes da fusão) com
20.47% e o Sullair Argentina (fabricante de
plataformas aéreas e outros equipamentos) com
8.77%.

Estrutura Corporativa - 2Q19

Fonte: Mills

A empresa vende e aluga equipamentos para
indústrias, empreiteiras e construtoras que os
utilizam em construção civil e pesada, bem como
para fazer a manutenção em prédios industriais,
onde a elevação se faz necessária. Atua em duas
linhas de negócios:

(i) Rental: aluguel de plataformas aéreas;

(ii) Construção: venda e aluguel de equipamentos
para concretagem e escoramento além serviços
de engenharia e supervisão do maquinário.

Em relação a Rental, aluguel de plataformas
aéreas, a Mills é a maior da América Latina, com
9000 unidades, após a fusão com a Solaris. No
Brasil, a Mills tem cerca de 30% de market share,
sendo apenas 4% da segunda colocada. Esta

“linha de negócio” é responsável por 75% da
receita total da empresa (2T 2019). Tem como
potenciais clientes todos as empresas que
precisam executar trabalhos em altura que
demandem equipamentos necessários em
construção. Com isso, a Mills aluga equipamentos
para os mais diversos segmentos cuja demanda é
elástica em relação à atividade econômica.

Aplicações: estaleiros, armazéns, associação de
pré-fabricados, manutenção, montagens
industriais, hidrelétricas, terminal portuário,
restauração, limpeza, filmagem/exposição.

Há uma série de vantagens em alugar um
equipamento, sendo uma lógica muito parecida
ao aluguel de frota de veículos pelas empresas:
gerenciamento de riscos, controle de despesas,
controle de estoque, manutenção; uso pontual
do equipamento (reduz o tempo de inatividade
da máquina), capital focado no negócio principal.

Hoje o segmento de rental se encontra
moderadamente concentrado em certos tipos de
indústria, mas com baixa concentração de
clientes:
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O segmento de Construção representa 25% do
faturamento da Mills (2Q2019).

Fonte: Mills

O faturamento provêm de (i) 50,9% em obras
privadas; (ii) 38,9% em obras públicas e (iii) 10,2%
em obras de PPP (parceria pública, privada). No
segmento de obras, percebe-se baixa
concentração:

Fonte: Mills

Depois do boom das grandes obras de
infraestrutura, o segmento de Construção foi
reduzido drasticamente devido às consequências
da Lava Jato e baixo nível de investimento
público, assim como no segmento de Rental.
Houve uma queda de receita de Construção de
R$ 475 milhões em 2013 para R$ 110 milhões em
2017. Neste período, a Mills foi obrigada a
redimensionar sua unidade de negócios através
da venda de equipamentos e redução do número
de armazéns, mantendo somente o alcance
comercial nas regiões “abandonadas”.

Todos tinham certeza de que a demanda não iria
retomar em Construção, tendo em vista o nível
de investimento público e privado baixos. A Mills,
na época, tinha uma expectativa de atingir o
breakeven em 2020.

A taxa de utilização de capacidade em
Construção estava muito aquém do nível ideal
acima de 70%. Por conta desta subutilização, a
operação apresentava prejuízo no EBITDA, com
margem negativa de -31,8%.

Fonte: Mills

Desta forma, esse segmento não gerava Valor
para o acionista, tampouco havia perspectiva de
grandes melhorias no médio prazo.

No Rental, uma história muito mais interessante
poderia se confirmar. Este segmento, que
consistentemente apresentou grandes margens e
volume, estava pressionado pela combinação do
que chamamos de “p” e “q”, preço e quantidade.
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Nesse caso, “p” refere-se ao rental rate, “tarifa
de locação” estabelecido em função do valor de
uma máquina nova. O termo “q” refere-se nesse
caso ao número de equipamentos efetivamente
alugados ou ainda taxa de utilização. O rental
rate “p” estava a menos de 50% do que um dia
estivera. Ao mesmo tempo, havia muita
ociosidade, o “q” (taxa de utilização) estava em
torno de 50%, sendo o ideal acima de 70%.

Fonte: Mills

Com a retomada da economia, dada a
elasticidade do negócio com diversos setores,
tanto o “p” e “q” tinham espaço para crescer,
trazendo alavancagem operacional, dado que
parcela dos custos é fixa. A parcela variável
também não sofreria inflação equivalente ao
aumento do rental rate. Como resultado,
veríamos um aumento simultâneo de receita e
margem EBITDA.

(i) Taxa de aluguel das plataformas se encontrava
próxima a 2,5% a.m. do preço de reposição por
uma máquina nova (70 mil USD), sendo o padrão
pré-crise de ~ 5 a 6% a.m.

(ii) Gestão confiante de que conseguiria repassar
aumento de preços sem afetar volume,
sustentado por um yield management
melhorado: mais granular, segmentando as
regiões de atuação em função de características
de mercado específicas.

Novos contratos estavam sendo fechados sem
grandes prejuízos ao volume, i.e., taxa de
utilização. Isso podia ser visto na retomada da
margem EBITDA, com potencial, na época, de
atingir 45%.

Fonte: Mills

Colaborando com a redução de risco da
companhia, a Mills era uma empresa geradora de
caixa, pois, com a capacidade ociosa elevada, não
necessitava de grandes investimentos (CAPEX) no
curto prazo. Não obstante, a reserva em caixa era
mais que suficiente para pagar as dívidas.

Fonte: Mills

Além de um risco financeiro baixo, a métrica de
NAV (Net Asset Value – Valor líquido dos ativos),
apontava uma certa margem de segurança.

• Sendo que o NAV/Book corresponde ao P/B
do valor de liquidação da empresa, calcula-se
de forma simplificada o NAV, para depois
dividirmos pelo Book (Patrimônio líquido):

• NAV =
• (Valor de liquidação das plataformas

aéreas / Valor patrimonial das
plataformas aéreas) * % patrimonial
do Rental sobre o Patrimônio líquido
total

+
• (Valor de liquidação das formas e

escoras / Valor patrimonial das
formas e escoras) * % patrimonial de
Construção sobre o Patrimônio
líquido total
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Supondo que Rental correspondesse a 60% e
Construção a 40% do Book, com Valor de
liquidação do Rental = 120% do Book Value e
Valor de liquidação do Construção = 10% do
Book, chegava-se a um NAV/Book abaixo de
“0,76” considerando despesas de venda dos
equipamentos em uma eventual liquidação.
Quando compramos, o P/B (Price to book)
encontrava-se justamente próximo ao nível de
NAV/Book.

Mesmo sendo um ativo descontado, o
investimento em Mills exigia que se
compreendesse o risco da dinâmica competitiva
para a companhia.

O aluguel de plataformas aéreas é um negócio
commoditizado, não há diferenciação de produto
nem de marca. Desta forma, a estratégia de
competição se dá por preços mais baixos.

As barreiras de entrada e saída também não são
muito grandes: cada plataforma custa cerca de
70 mil dólares. As plataformas geralmente são
importadas e os equipamentos usados são
revendidos para o mercado interno ou externo (a
Mills vende para o exterior, para desovar o
excesso de plataformas que existe no Brasil).

A capilaridade nacional ajuda a Mills a diversificar
o risco regional, porém não oferece vantagem
competitiva, pois não importa necessariamente
para o cliente que haja filiais próximas a si na
hora de alugar o equipamento. O que importa
mesmo é preço. O preço mais baixo geralmente é
dado pelo fornecedor mais próximo, que gasta
menos com frete. A verdadeira vantagem da
capilaridade é a diversificação do risco
geográfico.

Não obstante, após anos de crise e falta de
demanda, o mercado começou a ficar irracional,
similar ao ocorrido com os caminhoneiros. Pelo
excesso de capacidade ociosa de todos os
fornecedores de equipamentos, o rental rate,
que historicamente era acima de 5% ao mês,
deixou de ser a base de preços para alguns

competidores. Alguns passaram a cobrar quase
metade desse percentual por disporem de
equipamentos comprados a um dólar mais baixo.
Enquanto isso, outros não consideravam a
depreciação na despesa total do equipamento, já
que é um efeito não-caixa no curto prazo.

Sendo um mercado monopolisticamente
competitivo, um grande lucro econômico pode
sinalizar ao mercado que há oportunidade. Em
uma estrutura de mercado perfeitamente
competitiva, com custos de entrada
relativamente baixos, mais empresas entram no
mercado, a competição aumenta pressionando
novamente as margens para baixo.

Levamos em consideração na análise histórica
dos resultados da empresa um possível efeito
não recorrente na época das boas margens:
houve um grande aumento de demanda artificial,
causado pelas obras de empreiteiras e pela
política fiscal expansionista do Governo Dilma, o
que pode ter deturpado a dinâmica de
competição monopolística descrita acima.

A vitória do Bolsonaro alinhada ao crescimento
da economia favorecia a enorme elasticidade
entre PIB e volume de aluguel de plataformas
aéreas (em grandes retomadas, poderia chegar
em 4x crescimento do PIB). No caso da Mills o
perfil de risco da empresa ficou bastante
assimétrico. A companhia negociava a um preço
próximo ao valor de liquidação o que conferia
segurança ao investimento.

Ao modelarmos a empresa pelo fluxo de caixa
descontado ao acionista, a partir de suas fontes
de receitas e custos, considerando as variáveis
que impactam o resultado, chegamos à curva de
valor da Mills (危機):
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Nas abcissas temos o valor por ação da empresa.
Em novembro/2018, o preço da ação estava
cotado a mercado em torno de R$ 3,00; o que
nos dava um potencial de ganho acima de 300%
num cenário otimista e possível e 0% de perda. É
claro que não existe risco zero, mas nosso
espectro de cenários foi construído com a
retomada da economia influenciando a
distribuição das variáveis independentes (a partir
delas se calcula o valor da ação esperado, que é a
variável dependente). Por outro lado, se os
cenários fossem de continuidade do rental rate e
taxa de utilização de plataformas aéreas no nível
que se encontravam, o risco de desvalorização da
ação seria controlado.

Fica claro pela dispersão do valor econômico a
importância do entendimento do cenário
econômico, a partir da análise setorial, momento
da economia e suas influencias em cada variável
independente. Essas são as questões
fundamentais para análise do bottom-up da
empresa. Não basta usar qualquer distribuição
estatística nas variáveis independentes, seus
valores devem ter justificativas lógicas, que
conversem com os números. Esse é o trabalho de
análise. Nossas análises, apesar de utilizarem
ferramentas aparentemente simples, funcionam
como laboratórios do funcionamento das
próprias empresas.

No momento em começamos a desinvestir em
Mills, a empresa passara da margem de
segurança com folga (P/B encontrava-se próximo
de 1,9), já precificando o valor futuro das
operações além do valor de liquidação da
empresa. Isso, por si só não desencadeia o
desinvestimento de um negócio. Monitoramos
ativamente a companhia e precificamos a
melhora do rental rate e taxa de utilização. Após
a fusão com a Solaris, nova conta do NAV/Book,
mudou significativamente. O novo Rental
corresponde a cerca de 75% do Book e
Construção a 25% do ativo, com Valor de
liquidação do Rental = 120% do Book value e
Valor de liquidação de Construção = 10% do
Book, chegava-se a um NAV/Book de
aproximadamente “0,9”, sem considerar

despesas de venda dos equipamentos numa
liquidação. Observem que o NAV/Book mudou
bastante por conta da fusão com a Solaris.

A empresa implementou um aumento de preços
(rental rate) via um excelente trabalho da gestão
com yield management, isto é, aumentaram a
granulometria da análise de preços por região,
maximizando rental rate (“p”) com taxa de
utilização alta (“q”) nas regiões que sentiram a
retomada da economia. Já nas regiões com alta
taxa de utilização, foi feito o contrário.

Embora ainda houvesse espaço para aumento de
preços, este “aumento” não poderia ser muito
agressivo no curto prazo. A dinâmica da empresa
continuava dependente da implementação de
uma estratégia de aumento de preço a medida
em que houvesse aumento da taxa de utilização,
isso em um ambiente de excesso de oferta e
irracionalidade dos competidores.

Para suportar o aumento de preços, a taxa de
utilização precisaria crescer, e esta se
demonstrou uma variável importantíssima para
nossos cenários.

A analise dos resultados que a companhia
divulgou, validou a análise da dinâmica de “p” e
“q” descrita acima. Ficou claro que o aumento de
preço dos contratos vinha acompanhado de
ligeira queda da taxa de utilização de
equipamentos, alinhado ao discurso de
moderação nos próximos aumentos de preço:
uma demonstração de que a concorrência,
apesar de mais enfraquecida, ainda conseguiria
ganhar share se os aumentos de preço da Mills
fossem muito

Dentro da distribuição de cenários do valor da
MILS3, calculado a partir das distribuições
prováveis de nossas premissas, um preço acima
de R$ 7,50 já entrava na região do valor justo
para a empresa, sendo que a maior parte da
melhoria operacional (aumento de preços) no
curto prazo já havia sido obtido. 8 meses depois
do investimento, o aumento de taxa de utilização
dos equipamentos não parecia que viria tão
rápido com a economia caminhando mais
devagar do que se imaginava.
altos.
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Outro fator a se considerar é que o baixo
investimento até 2022 poderá virar uma
desvantagem após esse ano. Há uma grande
incerteza em relação a quanto investimento será
necessário, já que o segmento de Rental é
extremamente intensivo em capital, consome
caixa para poder operar em condições normais
de mercado. Isto porque a empresa precisa
comprar um equipamento novo logo no início do
ciclo, receber aluguel aos poucos ao longo de 8
anos e depois vender o equipamento pelo valor
residual no fim da vida. No nosso modelo
considera todo este ciclo, mas acreditamos que
parte do mercado não se preocupa
especificamente com isto, uma vez que o CAPEX
não será relevante por 2 anos. Consideramos que
o maior lucro da empresa não se refletirá em
grandes distribuições de dividendos. Uma boa
analogia é uma locadora de veículos (Unidas,
Movida, Localiza). São empresas que
constantemente fazem aumento de capital para
poder crescer, uma vez que o desembolso via
investimentos é maior do que a geração de caixa
no momento. Quando deixam de crescer, passam
a gerar caixa.

No curto prazo, o investimento para recuperar
cerca de 650 plataformas aéreas antigas é de R$
50 milhões. São “apenas” esses R$ 50 milhões o
montante observado por boa parte dos
investidores.

Dessa forma, víamos que a empresa já não
apresentava um potencial de valorização muito
alto como em novembro de 2018, enquanto o
potencial de perda crescia (preço de mercado já
estava dentro da região direita da curva de valor).
A chance de valorização futura do papel passou a
depender mais de mudanças em variáveis
macroeconômicas, “leap of faith”, e em questões
de fé relacionado a uma possibilidade de
aumento de preços muito além do que já havia
ocorrido.

Nesse contexto, citamos duas vezes Buffet, “the
rear view is always clearer than the windshield” e
ainda “we don’t have to be smarter than the rest,
we have to be more disciplined”. O ano de 2019
foi muito bom a empresa, o que nos rendeu
bastante. No entanto, temos a disciplina em
seguir nossa estratégia de investimento que

consiste em entender a relação de risco e retorno
dos nossos investimentos ao longo do tempo. Em
resumo, acreditamos que a Mills valha mais do
que R$ 7,50, conforme o valuation que
apresentamos acima. A empresa poderá ter um
bom ano em 2020, especialmente se as obras de
infra-estrutura efetivamente começarem. Esse
segmento poderá até gerar EBITDA positivo. Em
conjunto com o segmento de Rental, que
melhorou primeiro em decorrência da retomada
da construção civil (especialmente em São Paulo)
há boas oportunidades a frente. Olhando para
médio e longo prazos, os competidores
provavelmente atualizarão o rental rate para uma
taxa normalizada e ocuparão a capacidade
ociosa, permitindo que o setor volte a praticar as
margens dos bons anos, senão, mais próximas
disso.

Vendemos justamente porque não pensamos
somente no potencial de valorização da Mills,
mas por compreendermos tudo o que já estava
precificado e os desafios a frente. A grande
assimetria de preço deixou de existir (ver imagem
do Preço via FCFE acima). Consideramos que
vendemos a um preço justo para o cenário
corrente. Recorremos ao conceito de custo de
oportunidade (ler a carta ao cotista “01.08.2019
Carta 2 tri 19”, disponível para download em
http://www.jouleinvest.com.br/download/).

Quanto investimos na empresa, não
esperávamos uma valorização tão rápida da ação.
Nossa estratégia de comprar a empresa com o
julgamento de que seria uma das que mais se
beneficiariam numa retomada da economia deu
muito certo. A grande arbitragem de valor foi
corrigida rapidamente pelo mercado, em um dos
investimentos mais curtos de nossa história.
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Entrada no papel: outubro 2018, preço pago por
ação de R$ 3,00.

Saída do papel: a partir de junho de 2019, preço
de venda por ação R$ 7,40

Ganho total no investimento realizado de 147%
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• A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Todas as informações contidas neste 
relatório têm caráter meramente informativo e, portanto, não devem ser consideradas ofertas de 
venda ou compra de cotas do fundo ou qualquer título ou valor mobiliário. A Joule Asset Management 
não intermedia, comercializa ou distribui quaisquer quotas de clubes, fundos ou qualquer outro ativo 
financeiro.

• A Joule Asset Management não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, 
nem por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste material. As projeções, 
opiniões e valores expressos nesse relatório foram elaboradas no momento da sua publicação e estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio.

• Os fundos geridos pela Joule Asset Management aplicam seus recursos em ações de acordo com a 
legislação vigente e, portanto, estão sujeitos a oscilações diárias. Os fundos de investimento poderão 
incorrer em rentabilidade negativa e perda do capital investido. Os fundos de investimento não 
utilizam estratégias com derivativos e não contam com garantia da instituição administradora, do 
Gestor ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

• É recomendada a leitura detalhada do Estatuto dos fundos que pode ser obtido junto à 
administradora. Os fundos estão sujeitos a todos os riscos das ações que compõem sua carteira. O 
Estatuto dos fundos e demais informações sobre Distribuição e Administração poderão ser obtidas 
junto à sua Administradora e Distribuidora.

• O Gestor dos fundos não se obriga a vender índice ou fazer qualquer tipo de operação para limitar 
perdas caso o mercado apresente grandes oscilações negativas.

• Informamos que os sócios e funcionários da Joule Asset Management podem ter investimentos nos 
fundos administrados pela empresa.
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