
Relatório de Recomendação
VALID SOLUCOES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A.

Recomendação: M (Manter)
Preço justo: R$ 54,00

Analista responsável: Luiz Pavarini



Nome de Pregão: VALID
Analista Responsável: Luiz Pavarini

Co-Autor:

Recomendação: M (Manter)
Preço Justo: R$ 54,00
Data: 08/10/2015

TESE DE INVESTIMENTO
Atualizamos  nossa  estimativa  para  a  Valid,  que  é  uma  empresa  provedora  de  segurança  através  do
desenvolvimento de soluções tecnológicas e integradas para clientes com atividades em meios de pagamento,
sistemas  de  identificação  e  telecomunicações.  A  Valid  é  também  uma  Autoridade  Certificadora  Digital
credenciada pelo Instituto de Tecnologia da Informação e pela Receita Federal do Brasil.

Nesta atualização encontramos um preço justo 25% superior ao do último Relatório. Os principais incrementos
foram relativos à revisão para cima das estimativas das operações norte-americanas e da divisão de Sistemas de
Identificação.

No mercado interno, o crescimento deve ser moderado em função da fraca atividade econômica e perspectivas
incertas com relação à forma com a qual o governo gerenciará a economia brasileira. Por outro lado, ajustes nas
operações brasileiras estão gerando margens melhores. Como destaques positivos para a formação da receita
citamos: o contrato assinado com o Estado de São Paulo para a emissão de carteiras de identidade, a renovação
de licitações de CNHs de Goiás e São Paulo.

As operações no exterior e as exportações a partir da Espanha têm grande potencial de serem o principal canal
de crescimento da receita da Valid. Foram finalizados os ajustes na operação nos EUA e a Valid tem uma
estrutura pronta e com capacidade produtiva para vencer licitações de emissão de carteiras de motoristas, chips
para as empresas de telecomunicações e diversos produtos de meios de pagamento, mas principalmente para
cartões EMV (com chip). Em 2014 foram emitidos 33,3 milhões de cartões EMV e este volume deve crescer
significativamente em função de alterações na legislação norte-americana, que tem incentivado a troca dos
cartões magnéticos por estes cartões com chip que dificultam fraudes. Conta ainda como ponto positivo a
expansão das vendas de chips telefônicos para países na América hispânica, Europa, África e Oriente Médio. Por
fim, as aquisições realizadas recentemente nos EUA e a abertura de representação comercial na Colômbia
também devem contribuir para o crescimento das operações da Valid.

Acreditamos que a Valid possui boas oportunidades e está bem posicionada para capturá-las. Adicionalmente,
desde que iniciamos a cobertura da empresa, em 2014, novas aquisições foram anunciadas e novos contratos
assinados, que não havia como estimarmos à época da divulgação dos nossos Relatórios de Recomendação, e
que agora nos levam a aumentar o preço justo da ação.

Desta forma, embora nosso potencial de valorização não seja muito atrativo para novos investimentos na ação
da Valid, entendemos que a empresa deva firmar novos contratos e que estes levem à valorização da ação
(VLID3).

Com base no exposto acima, recomendamos a Manutenção dos títulos da empresa.

Em 08/10/2015 o potencial de valorização estimado da ação VLID3 é de 12,2%.
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PERSPECTIVAS

A Valid é uma empresa provedora de segurança através do desenvolvimento de soluções tecnológicas e integradas
para clientes com atividades em meios de pagamento, sistemas de identificação e telecomunicações. Além disso, é
também uma Autoridade Certificadora Digital credenciada pelo Instituto de Tecnologia da Informação e pela Receita
Federal do Brasil. Possui fábricas no Brasil, na Argentina e nos EUA e um centro de pesquisa e desenvolvimento na
Espanha.

Em nossas estimativas dividimos suas operações em quatro divisões: Meios de Pagamento, Sistemas de Identificação,
Telecomunicações e Certificação Digital. Nas três primeiras subdividimos os negócios entre o Brasil e o Exterior.

Em termos gerais, acreditamos que o desempenho das operações no exterior seja o principal fator do crescimento
dos resultados da Valid em 2015 e em 2016. Esta premissa é baseada no benefício que a desvalorização do real
frente ao dólar confere ao resultado proveniente do exterior no momento da sua conversão para a moeda brasileira.
Adicionalmente, a Valid está expandindo sua atuação global, inclusive com movimentos tais como aquisições de
empresas nos EUA e a abertura de representação comercial na Colômbia.

Meios de Pagamento

A compra dos ativos de uma empresa norte-americana, em novembro de 2012, tornou a Valid a 4ª maior produtora
de cartões plásticos do mundo, segundo apresentação corporativa de dezembro do ano passado. Tal aquisição inseriu
a Valid em um mercado que possui aproximadamente 1,5 bilhão de cartões magnéticos, que começaram a ser
substituídos por cartões EMV (com chip), tendo em vista que esta tecnologia é mais segura que a tarja magnética.
Acreditamos que a troca deva ser feita de forma paulatina, porém acelerada, uma vez que a partir do começo de
2015 os custos com fraudes deixaram de ser responsabilidade das bandeiras e passaram a ser do emissor ou do
lojista que não investir no uso da tecnologia EMV.

Em 2014 a Valid vendeu 33,3 milhões de cartões EMV nos EUA e tem capacidade instalada para atender a demanda
esperada, que a administração estima ser de cerca de 100 milhões de cartões em 2015. No primeiro trimestre deste
ano já foram comercializados 26,8 milhões de cartões EMV.

Desde 2014 a Valid vem trabalhando para reduzir a participação na receita de produtos com baixo valor agregado
como, por exemplo, gift cards básicos, cuja negociação reduz as margens da operação norte-americana. Grande
parte deste trabalho já foi realizada mas ainda devemos ver alguma queda do volume fabricado desse tipo de
produto em 2015.

Em junho, a Valid USA, subsidiária da Valid sediada nos EUA, adquiriu 100% da norte-americana Marketing Software
Company ("MSC"), localizada em Los Angeles, Califórnia. A MSC atua há 40 anos, possui diversos clientes de longa
data e uma forte expertise na parte de banco de dados e em gift cards não básicos, os quais possuem boa margem
de lucro. A Valid USA contratou um financiamento de US$ 41,2 milhões, que foram integralmente utilizados para
pagar, em parcela única, a aquisição da MSC.

Acreditamos que esta aquisição é positiva, muito em função do conhecimento adquirido com relação à gestão de big
data e de gift cards não básicos que a MSC possui. A MSC fatura anualmente entre US$ 10 milhões e US$ 11 milhões,
com EBITDA em torno de US$ 5 milhões. Pode ser considerada uma pequena empresa, contudo sua margem EBITDA,
em torno de 47%, contribuirá para o aumento da margem Ebitda da Valid, que foi de 18% nos 3M15.

No mercado nacional continuamos com maior cautela com relação à expansão da economia e do crédito, que
impactam diretamente o resultado deste segmento.
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Sistemas de Identificação

A  Valid  é  líder  na  emissão  de  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH)  no  Brasil,  sendo  responsável  por
aproximadamente 80% de todas as emissões brasileiras e nos últimos 3 anos conseguiu renovar todos os principais
contratos para mais uma rodada de 5 anos de prestação do serviço. Estes contratos são, via de regra, válidos por 5
anos e o preço por  carteira emitida é reajustado anualmente pela inflação.  Tendo em vista que a Valid  tem
conseguido ganhar as licitações onde atua, optamos por mantê-la como provedora deste serviço por todo o período
projetado. Um dos motivos do sucesso nas licitações se baseia justamente na escala da prestação do serviço. Como
provedora de serviço para os Detrans de vários estados brasileiros, a Valid tem preço competitivo pelo fato de já
possuir equipamento e equipe treinada.

O contrato para atualizar e modernizar a emissão e armazenagem de documentos oficiais de identidade no Estado de
São Paulo começou a rodar a pleno vapor no 1T15. A Valid ganhou a licitação ao final de 2013 e em 2014 investiu
fortemente na implementação da infraestrutura e treinamento do pessoal necessário para a execução das funções
previstas no contrato.  O serviço será prestado por 27 meses,  podendo ser prorrogado por igual  período.  Esta
iniciativa do Estado de São Paulo surge como alternativa ao projeto do Governo Federal de emissão de um novo
Registro de Identidade Civil (RIC), que ainda não tem data para ser lançado. Este projeto ainda pode servir de modelo
para os demais estados da Federação. O Distrito Federal já tem um sistema nos moldes de São Paulo e que também
é fornecido pela Valid.

No mercado externo, a norte-americana ScreenCheck North America LLC, localizada no estado de Indiana, tem
potencial para ser grande propulsora da expansão da receita consolidada da Valid. A ScreenCheck já emite carteiras
de motorista em uma cidade americana e nos próximos dois anos cerca de 15 estados farão novas licitações para a
emissão deste documento. A Valid informou ainda que ganhou a licitação de Washington e que o planejamento e
desenvolvimento do projeto começaram em janeiro de 2015. O registro e a produção das carteiras de motorista
começarão em agosto de 2016.

Telecomunicações

No Brasil as vendas de smartphones e a expansão das vendas de aparelhos com tecnologia 4G devem estimular a
demanda por chips. Isto é, a troca de aparelhos com a tecnologia 3G para 4G força o usuário a adquirir um chip.
Contudo, o potencial de crescimento é limitado em função do já elevado nível de penetração das linhas de celulares.

No mercado externo, a Valid vende para 23 países da América Hispânica, Europa, Oriente Médio e África. Nos EUA
obteve a homologação de seus chips na T-Mobile, uma das três maiores operadoras de telefonia móvel daquele país,
e está em processo de homologação em outras operadoras. As homologações são necessárias para a estratégia de
crescimento da Valid naquele mercado, que tem aproximadamente 60% dos celulares utilizando a tecnologia CDMA.
Desta forma, à medida que os consumidores forem migrando para a tecnologia 4G haverá demanda por chips.

A Valid avalia que o maior potencial de crescimento está no exterior, todavia, o preço médio dos produtos no
mercado externo é inferior ao praticado no mercado interno. Sendo assim, na medida em que as exportações e
vendas externas ganharem ainda mais representatividade a margem da divisão Telecomunicações deve cair.

Certificação Digital

Acreditamos que o crescimento do número de transações financeiras e comerciais realizadas de forma eletrônica e a
intenção do Governo brasileiro em cada vez mais incentivar este formato, a exemplo da emissão da Nota Fiscal
Eletrônica, devem estimular o desempenho deste segmento.

Para dar capilaridade e disponibilidade de atendimento para a realização da validação presencial da certificação
digital, a Valid está expandindo sua rede de pontos de atendimento em todo o Brasil, que funciona através de
parcerias.

LOPES FILHO & ASSOCIADOS 08/10/2015 4/8



VALID

PROJEÇÕES
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AVALIAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO

PREMISSAS

Indicadores Macroeconômicos

Custo de Produção e Despesas Operacionais

A Valid realizou em 2014 um ajuste de suas plantas e ativos dos EUA, que resultaram em custos e despesas mais
adequados ao seu negócio. Adicionalmente, acreditamos que a participação da divisão Sistema de Identificação na
formação do resultado da Valid deve crescer, trazendo consigo um acréscimo de margens. Este fato ocorre devido à
margem desta divisão ser a maior da Companhia.

Resultado Financeiro

Consideramos  que  a  Valid  deverá  rolar  parcialmente  suas  dívidas  e  seguimos  o  cronograma de  amortização
divulgado no ITR do primeiro trimestre de 2015.

No 2T15 consideramos a captação de US$ 41,2 milhões pela Valid USA, cuja utilização foi para realizar o pagamento
da aquisição da Marketing Software Company. Em contato com a empresa, fomos informados que a amortização será
feita em parcela única após 2 anos da captação. Os juros, de 3% a.a. acrescido da Libor, serão pagos anualmente.

Imposto de Renda e Contribuição Social

A alíquota efetiva da empresa gira próximo a 27% devido ao abatimento gerado pela distribuição de juros sobre o
capital próprio e deduções em função da diferença de alíquotas de empresa no exterior.

LOPES FILHO & ASSOCIADOS 08/10/2015 6/8



VALID

Remuneração aos Acionistas

Optamos por manter o pay-out em 50% em todos os exercícios projetados conforme fomos orientados.

Este Relatório foi elaborado com informações disponíveis até 08/10/2015.
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ICVM 483/10 - ANALISTAS RESPONSÁVEIS E CO-AUTORES PARA OS FINS
DA INSTRUÇÁO CVM 483/10
AFM ALEXANDRE MONTES, CNPI
CIS CASSIA INEZ
JAF JOÃO AUGUSTO SALLES, CNPI
JFA JOSÉ FARIA, CNPI-T
JHN JÚLIO HEGEDUS NETTO, CNPI
LMA LEILA ALMEIDA, CNPI
LFL LUIZ FELIPE LOPES, CNPI-T
LGP LUIZ GUIMARÃES PAVARINI, CNPI
MCC MARIA CRISTINA COSTA, CNPI

DEMAIS COLABORADORES*
AAS ADILSON ALVES DA SILVA
ANP ALEXSANDRO NISHIMURA
GTP GUSTAVO TAXA PONTES
MPL MARCOS LEITE
NMS NATHÁLIA MACHADO SALES
RFS RICARDO FARIA DOS SANTOS

* Atuam no back office auxiliando os Analistas e Co-Autores com dados relevantes, cotações, fontes de
consultas, armazengem de informações, entre outros. Não produzem Relatórios de Análise.

Disclaimer

Este Relatório de Análise foi preparado pela Lopes Filho & Associados, Consultores de Investimentos Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este para qualquer pessoa
sem expressa autorização da Lopes Filho. Este Relatório de Análise é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de
compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste Relatório de Análise são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, a Lopes Filho não pode
garantir a exatidão e a qualidade das mesmas. As opiniões contidas neste Relatório de Análise são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.

Sem prejuízo do disposto acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483/10, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável(eis) pela elaboração deste Relatório de Análise declara(m) que:

(I) É (são) certificado(s) e credenciado(s) 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 Lopes Filho.

(III) sua(s) remuneração(ões) é (são) fixa(s).

Informações adicionais sobre quaisquer emissores objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas diretamente, por telefone, com o(s) analista(s) responsável(eis). Os Relatórios de Análise podem ser consultados no
website http://www.lopesfilho.com.br, cujo acesso é restrito aos assinantes e usuários do serviço de Assessoria em Mercado de Capitais da Lopes Filho. Informações sobre emissores que não são objeto dos Relatórios de
Análise podem ser obtidas através de solicitação ao Departamento Comercial.
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