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Conversamos com o time da Log-In: 

 Marcio Arany - Diretor de Transformação e Inovação 

 Ilson José Hulle Filho - Diretor de Terminais 

 Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho – CFO e Diretor de RI 

 Mauricio Peinado de Alvarenga - Diretor Comercial 

 Sandra Calcado – Gerente de RI 

Overview do conference call: 

A companhia passou sua visão de curto, médio e longo prazo, assim como suas 

estratégias para superar a crise provocada pelo coronavírus e os desafios da 

cabotagem no Brasil. 

Os 6 pontos mais importantes: 

1. Crescimento: A Log-In possui em média 30% do Market share na cabotagem e 

não pretende aumentar essa participação pois considera um tamanho ideal. O 

que estão observando é mudar o foco de aumento de capacidade de volume 

para melhoria de margens em mix de produtos fazendo deste modo para 

operacionalizar de forma mais enxuta no período incerto da economia. 

 

2. Log-In sofreu bastante em 2014 e 2015 com estratégia de aumentar a 

capacidade que acabou ficando ociosa trazendo grandes prejuízos financeiros, 

por isso agora a companhia é mais conservadora no fator de crescimento. Um 

exemplo: Na malha rodoviária, o operador que deseja aumentar sua 

capacidade atual de 100 caminhões, caso queira aumentar 1% basta adicionar 

um caminhão. Na cabotagem, cada navio pode adicionar de 15% a 20% de 

capacidade total da companhia, a escala operacional é bem maior, mas os 

riscos do crescimento também.   

 

3. A companhia está capitalizada (fez follow-on), portanto a Log-In não tem 

pressa de capturar volume no mercado, focando somente nos clientes 

estratégicos com margem mais alta e que fazem sentido no business. 

Anteriormente a companhia capturava muito volume, mas não tinha margem. 

 

   Fonte: Login Apresentação de Resultado 1T20 
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4. Smart Tracking: A companhia está buscando digitalizar ao máximo suas 

operações para agregar valor ao serviço. O cliente busca isso e este drive faz 

destravar valor para capturar novos clientes para a cabotagem trazendo mais 

segurança ao processo de ponta a ponta. O diferencial do rastreamento da 

Log-In é além de rastrear, mede a temperatura do contêiner e sinaliza quando 

a porta é aberta, por exemplo.  

 

5. TVV: O terminal de Vila Velha no Espírito Santo pode ser o principal trigger 

para puxar as ações no curto prazo. O contrato de renovação da concessão do 

terminal junto ao governo federal por mais 25 anos está quase finalizando, 

esperando somente a assinatura do ministro Tarcísio e secretários de 

infraestrutura. Esse ativo, conforme concessão, terá desembolso de capex 

considerável de manutenção por todo o período e investimentos na ordem de 

30 milhões de dólares (valor estimado) para “retrofitar” o terminal, em compra 

de equipamentos, modernização em geral em busca de sinergias e aumento de 

capacidade.  

 

Recentemente a companhia divulgou ao mercado o aumento do calado para 

12,5 metros (antigamente era de 10,67 metros), um recorde, considerando que 

recentemente receberam um navio com mais de 11 metros de calado, isso 

pode representar maior volume com menor custo trazendo para a ponta, a 

melhor margem. Enxergamos esse ativo no longo prazo trazendo grandes 

diferenciais aos seus clientes, como já fazem por exemplo em vinhos (cliente já 

pode entiquetar dentro do navio) trazendo receita mesmo que seja marginal 

mas buscando fidelizar o cliente, focando ao seu atendimento para atender 

suas necessidades. 

 

6. Perspectivas e Recomendação: Continuamos no foco ao longo prazo, 

acreditando na gestão da companhia que vem de alguns anos trabalhando 

juntos no plano diretor de trazer mais resultados robustos mesmo no cenário 

desafiador de curto prazo. O cenário de 2020/2021 poderá ser impactado 

negativamente no feeder, mas com estrutura de custo menor que poderá 

manter um ritmo de crescimento saudável nos próximos anos. Temos visão 

positiva para Log-In com target de R$ 19,82 como preço inicial de saída e R$ 

24,96 como preço final de saída focado para investidores de longo prazo. 

Reforçamos a recomendação de compra após a reunião realizada com os 

principais diretores da Companhia.   
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                                                                                                         Fonte: Log-In RI 
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DISCLAIMER 

Este documento foi elaborado exclusivamente como material de estudo para os alunos do 

Projeto Small Caps Exponenciais tendo como único propósito de fornecer informações 

aos destinatários, não se constituindo, em nenhuma hipótese, uma oferta ou solicitação de 

compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou valores mobiliários em qualquer 

jurisdição. Tal documento não deve ser interpretado como relatório de análise, portanto, 

não deve ser considerado como uma recomendação de compra ou venda de ativos 

imobiliários. Informações contidas neste documento são consideradas confiáveis na data 

de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas, em principio, fidedignas e de boa- 

fé. As opiniões contidas neste documento são baseadas em julgamentos e estimativas, 

estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. O analista responsável pela 

elaboração do presente documento declara que as opiniões aqui expressas refletem 

única e exclusivamente seu ponto de vista e opiniões pessoais, e foi produzido de forma 

independente e autônoma, inclusive em relação à instituição o qual está vinculado. A 

opinião do analista, por ser pessoal, pode diferir da opinião constante de outros analistas. 

Marco Saravalle, CNPI, analista de investimento e professor, responsável pela elaboração 

deste documento, em conformidade a Instrução CVM nº 598/18, declara que: é 

credenciado pela APIMEC e suas análises refletem única e exclusivamente sua opinião 

pessoal e que foram elaboradas de forma independente. Não está em qualquer situação 

que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar 

conflito de interesses. 

O analista não garante, expressa ou implicitamente, a completude, confiabilidade ou 

exatidão de tais informações, nem este documento pretende ser uma base de dados e 

informações completas ou resumida sobre os títulos ou valores mobiliários, instrumentos 

financeiros, mercados ou produtos aqui referidos. 

 
Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas 

características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de 

instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar 

ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de 

resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é 

feita neste documento em relação a desempenhos futuros. O analista se exime de 

responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da 

utilização deste documento ou seu conteúdo. 

Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou 

em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento. 

 


