
Tese de Investimento

Estamos iniciando a cobertura sobre a companhia Ambipar com uma recomendação de
compra a um Target Price de R$45,01 de AMBP3 por ação, representando um Upside
de 68%, essa recomendação tem como embasamento a posição de liderança que a
Ambipar possui diante ao mercado de ESG nacional, a oportunidade de expansão no
mercado brasileiro e global e seu elevado crescimento resultado de suas aquisições
nos últimos anos.

Setor em amplo crescimento: O setor de ESG vem tomando grande importância no
mercado e os investidores mudanddo o modo de pensar e contemporaneamente
confiando mais seu dinheiro em empresas com responsabilidade ESG. Ademais,
políticas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos fazem com que o mercado
precise de serviços de captação de resíduos, como os fornecidos pela Ambipar, tendo
em vista que a Ambipar é considerada um monopólio no setor de ESG no Brasil , essas
leis só engrandece-a.

Vantagens Competitivas: A Ambipar é uma empresa de ESG que diferente das demais
apresenta um grande portifólio de serviços oferecidos, está presente em 18 países e é
responsável por um monopólio do setor no Brasil, consta com mais de 300 bases ao
redor do mundo e seu destaque no mercado financeiro se dá por em um ano de seu
IPO ter valorizado mais de 50% em suas ações, essa expansão é consequência do setor
de M&A da empresa que desde o seu IPO já adquiriu mais de 30 empresas do setor, a
Ambipar já é uma potência mas ainda será maior.

ESG

Em relação a parte Environmental a Ambipar ela possui captação da água da
chuva, implementação de paineis solares em algumas de suas bases,
transformaçõa dos residuos sólidos recolhidos em composto orgânico para sua
EcoHorta; no seror Governance apresenta 40% de sócios ordinários no
conselho, no entanto há uma grande concentração de poder na mão do
Presidente e sócio majoritário, há também um histórico de reclamações em
abuso de poder no ambiente de trabalho como aponta os dados recolhidos
pelo site Glassdoor (figura 3); por fim no setor Social a companhia possui vários
projetos com comunidades carentes, como o coperativo de catadores, e
programas de defesa a causas nobres como o abuso infantil. Sendo assim, no
geral a empresa possui um alto nível de responsabilidade ESG.

Dinâmica de Capital de giro

Tendo sua geração de Caixa proveniente da prestação de seus serviços, tanto
no mercado interno como externo, influenciada também pelo seu setor
aquecido de M&A.
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Figura 1 | Recomendação de Investimento

Recomendação Compra

Preço Alvo R$ 45,01

Preço de Mercado R$ 26,67

Upside 68%

Ticker, B3 AMNP3

Data do Fechamento 28/09/2022

Figura 2 |Dados Financeiros

Valo de Mercado R$3,10 bi

Menor Preço (52 wk.) R$ 21,45

Maior Preço (52 wk.) R$ 51,78

Free Float 51,17%

Dividend Yield 1,13%

Figura 3| Avaliação da E,presa pelos próprios funcionários

Fonte: Glassdoor
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Descrição do Negócio

O Grupo foi fundado em 1995 por Tercio Borlenghi Júnior, a Ambipar é líder nos
segmentos de gestão ambiental e resposta a emergências ambientais, químicas e
biológicas, contando com uma receita líquida de R$1,917 bilhão no ano de 2021. Está
presente em 18 países e possui mais de 300 bases. Ela possui duas macro áreas de
atuação, a environment services que existe desde sua fundação, e a ambipar response
fundada em 2008. A combinação entre aquisições e crescimento orgânico está
possibilitando um crescimento elevado à companhia.

Figura 4| Número de bases da companhia

Fonte: Ri da companhia

Próximos Passos.

De um modo geral, a companhia expõe uma metodologia de crescimento por meio de
fusões e aquisições (M&A), com o intuito de agregar novas tecnologias, soluções, setores e
geografias, tanto no Brasil como exterior, vide o histórico de aquisições da empresa no
ano de 2021, a qual adquiriu empresas em diversas localidades, como no Brasil, Chile,
Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido (Figura 4), além de somar a
sinergia da base atual de clientes com a futura, sempre respeitando a geração de valor
sustentável.
Environmental. Possui uma estratégia de crescimento focada na inovação disruptiva, com
o uso de alta tecnologia em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para a valorização de
resíduos, por meio de conceitos da economia circular.
Response. Com um foco tanto no Brasil como no exterior (Latam, América do Norte e
Europa), a empresa investe na prevenção, treinamento, atendimento emergencial e
serviços industriais, seguindo diretrizes internacionais, o que gera uma alta capilaridade,
logo, é visto um aumento de eficiência no tempo de resposta, o que auxilia na redução de
impactos negativos no ambiente.

Operacional

A Ambipar trabalha com duas frentes operacionais por meio da sua divisão de
Environment e Response.
Environment. atua na coleta, gestão, valorização e coprocessamento de resíduos. Com
operações no Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai, seus clientes são indústrias e
empresas de diversos setores que, por lei, precisam gerir seus resíduos. Basicamente, a
divisão faz a gestão e o tratamento para que os resíduos dos seus clientes sejam
reaproveitados na cadeia produtiva, utilizando os princípios da economia circular
incorporando os resíduos aos processos produtivos, reduzindo a utilização de recursos
naturais e custos financeiros. Desse modo, além da gestão e valorização de resíduos, na
área de environment a Ambipar também atua na coleta e transporte de resíduos, no
coprocessamento, logística e manufatura reversa, criação de produtos para o uso em
emergências ambientais, compra de crédito de carbono, softwares de gestão sustentável
e o banco Ambipar.
Response. a Ambipar atua como um bombeiro ambiental na prevenção de acidentes,
treinamentos, atendimento a emergências e desinfecção. A divisão inclusive chegou a
trabalhar na tragédia de Brumadinho em 2019. Assim, essa divisão tem grande foco no
mercado externo e conta com mais de 150 bases (Figura 1), principalmente nos EUA,
Canadá e Reino Unido. A forte atuação da Response no Hemisfério Norte e uma parte da
operação do Environment no exterior assegura cerca de 40 por cento da rec eita da
companhia em dólar e reduz sua exposição à economia brasileira.

Grandeza

A Ambipar é pioneira em ESG do mercado de capital brasileiro, está presente em mais de
15 países, como Brasil , Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, Trinidad e Tobago,
Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Holanda, Escócia, Angola, Antárdita, entre outros. Além
de apresentar mais de 250 bases operacionais. Apresentou uma receita líquida de
765 milhões de reais nos primeiros meses de 2022 (Figura 2), sendo que cerca de 20% da
receita total vem de capital externo.

Além disso, no caso da Ambipar Response, é possível observar um crescimento contínuo
da receita bruta, tanto no Brasil como nas localidades que têm atuação (Latam, Reino
Unido, Estados Unidos, entre outros (Figura 3). Com isso, conseguimos propor que a
companhia apresenta, de primeira mão, números que agradam o investidor como um
todo, além, é claro, de propor um crescimento sustentável através da sua gestão eficiente
em outras companhias.
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Fonte: Ri da companhia

Figura 6| Crescimento da Receita Bruta (2021 – Brl
mm)

Figura 7| Histórico de aquisições da Ambipar
(2021)

Fonte: Ri da companhia

Fonte: Ri da companhia
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Visão Geral da Indústria

Figura 8| Tendência de crescimento mundial de Resíduos Sólidos Urbanos
(bilhões de ton.)Gigante no Brasil. A Ambipar lidera indiscutivelmente os setores em que atua em todo o

território nacional, e é referência na América Latina. Ela conta com um modelo de
negócios único que contempla muitas frentes nas áreas de gestão de resíduos e resposta
à emergência. É praticamente impossível encontrar no Brasil ou no mundo alguma
empresa com um modo de atuação semelhante.

ESG não é mais um diferencial. Desde o surgimento das práticas de ESG, esse tema se
tornou cada vez mais forte e um instrumento de diferenciação das empresas perante
acionistas e clientes. Contudo, agora as práticas de ESG estão se tornando obrigatórias. É o
que acontece com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que determina instrumentos e
diretrizes para as empresas públicas e privadas em relação aos seus resíduos gerados. Esse
ponto favorece fortemente a Ambipar que atua principalmente na prestação desse serviço
para empresas.

Expansão mundial. Com o seu domínio no Brasil, a Ambipar está focada em expandir os
seus negócios para o exterior. Ela visa se tornar a maior empresa em seus ramos de
atuação a nível mundial. O seu objetivo inicial é consolidar-se nos EUA e na Europa.

Concorrência mais acirrada. Contudo, no exterior a Ambipar encontra maiores
dificuldades, pois nesse nível ela se depara com competidores mais fortes e muito maiores
do que ela. Porém, a sua vantagem competitiva é que ela conta com um serviço
extremamente completo, enquanto os seus concorrentes são focados em serviços

específicos.

Perspectivas

Gestão de Resíduos. Calcula-se que mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos
são gerados no mundo inteiro todos os anos (figura 8), o que seria suficiente para encher
822.000 piscinas olímpicas e se estenderia por 41.000 quilômetros. Porém, apenas 16%
(323 milhões de toneladas) dessa quantidade é reciclada anualmente, enquanto 46% (950
milhões de toneladas) dos resíduos são descartados de forma insustentável (figura 6).
A diferença entre tudo aquilo que é produzido e tudo aquilo que é reciclado está criando
um enorme desafio para os governos e suas populações. As empresas estão cada vez mais
tendo que assumir a responsabilidade pelo tratamento e o descarte correto dos resíduos
gerados por elas, reforçando a necessidade de se buscar soluções mais sustentáveis.

Mercado de Gest ão de Resíduos. Considerando a geração de 2,1 bilhões de toneladas de
resíduos sólidos urbanos anualmente no mundo e que apenas 16% desses resíduos são
reciclados, fica evidente que há um mercado considerável a ser explorado para
providenciar o devido tratamento dos resíduos. O complexo ambiente regulatório
brasileiro faz com que as empresas enfrentem dificuldades para se adequarem às
necessidades legais internas, muitas vezes procurando terceirizar a gestão de resíduos, o
que faz com que o mercado potencial a ser atendido com a oferta de field services seja
consideravelmente grande. A ocorrência recente de acidentes ambientais também são
fatores que impulsionam as empresas a aumentarem a preocupação com controles de
prevenção de acidentes, emergência e remediação.

Atendimento Emergencial. Os dados de acidentes relacionados ao trabalho registrados no
Brasil apontam número relevante de registros: foram mais de 1,5 milhões de acidentes
relacionados ao trabalho somente em 2017, dentre os quais mais de 500 mil estão
relacionados a acidentes envolvendo materiais biológicos ou substâncias químicas. A
Confederação Nacional dos Transportes afirma ter uma média de 50 mil acidentes
rodoviários por ano, sendo que em média, há envolvimento de veículos de carga em 20%
das ocorrências. Em 2018, foram registrados 18.239 acidentes nas rodovias federais
brasileiras com o envolvimento de pelo menos um caminhão. No Brasil , de acordo com
dados de 2018 do CNT/FIESP, o maior registro de acidentes com vítimas por 100 km de
extensão com envolvimento de caminhões foi em São Paulo (66,6), seguido de Santa
Catarina (55,3), Espirito Santo (48,4) e Rio de Janeiro (40,4).

Figura 9| Destinação dos resíduos sólidos urbanos

Figura 11| Série histórica dos acidentes de trabalho

Figura 10 Distribuição de acidentes rodoviários entre os anos de 2002 e 2022.

Fonte: ipea

Fonte: ipea

Fonte: g1.globo.com

46.901

37.169

Fonte: MPT e OIT

Muitas aquisições. A Ambipar utiliza-se muito do crescimento inorgânico. Já foram mais
de 30 aquisições após o seu IPO. A estratégia já é bem adotada no Brasil e parece ser o
meio pelo qual eles desejam crescer no exterior.



Ambipar | LMF Unicamp

LMF Unicamp

Análise Competitiva Figura 12| Market Share global do setor

Como é o ambiente competitivo e quem são os principais competidores? No Brasil a
Ambipar atua praticamente como um monopólio natural do setor, já no ambiente
internacional os seus principais competidores são ACV Enviro, Safety-Kleen Systems, US
Ecology, Veolia North America e Weston Solutions.
Há muit a segmentação ou há dominância de algumas empresas? Há dominância de
algumas empresas.
Qual o market share de cada empresa? Veolia North America receita $2 billion; Safety
Kleen Systems $1billion; US Ecology $685 million; ACV Enviro $303 million; Ambipar
$232 mill ion; Weston Solutions $225 million
Quais regiões do Brasil a empresa atua e quais ela é líder?
A Ambipar atua em todo o Brasil e é líder em todas as regiões (Figura 13). Ela
praticamente domina a América Latina sem muitas dificuldades. Contudo, o seu
principal desafio está no resto do mundo. A empresa possui pretensões de crescer na
Europa e nos EUA. Nesse mercado ela possui uma concorrência mais acirrada e muitos
desafios para se tornar líder. A área de Response apresenta resultados mais adiantados,
enquanto a área de Environment precisa acelerar o seu processo de
internacionalização.
A empresa em questão consegue se diferenciar das demais? Mesmo estando em um
setor que apresenta uma grande força internacional, a companhia consegue se
diferenciar em relação ao gerenciamento e valorização total dos resíduos industriais,
além de usar economia circular para isso. Ademais, possui também, um pilar muito
forte de pesquisa, desenvolvimento & inovação (PD&I), o que lhe garantiu 12 patentes
e 29 prêmios. Logo, somando todas as suas qualidades, conseguimos enxergar o modo
de como a Ambipar se diferencia das demais.
É um setor com grande diferenciação dos produtos ou não? Tendo o setor de gestão
ambiental tido como recente, é possível observar que ainda não há uma grande
diferenciação de produtos, uma vez que a matéria prima principal é o resíduo das
companhias que recebem o serviço. Porém, há uma grande diferenciação nos meios
para o tratamento de tais resíduos. A título de exemplo, como já citado, a Ambipar
expõe seu pioneirismo no gerenciamento e valorização total de resíduos industriais, o
que minimiza os impactos ambientais, além de utilizar os princípios da economia
circular para tal.
Qual estratégia a empresa usa para se diferenciar das demais? A companhia utiliza,
dentre outras coisas, pesquisa, desenvolvimento & inovação, engenharia ambiental e a
valorização agrônoma, essa, por sua vez, consiste em transformar os resíduos orgânicos
de seus clientes em fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo bioestabilizadores.
Sendo o Brasil um país majoritariamente agropecuário (Figura 9), temos que a
companhia apresenta uma capacidade de angariar clientes muito alta, ainda mais por
ser a principal competidora no cenário nacional.
Quais os fatores que impactam no custo de produção e no preço de venda? Um dos
principais fatores que impactam no custo de venda da empresa se dá pelo alto custo de
pesquisa, uma vez que a companhia vende seu serviço especializado para outras, a
mesma necessita de recursos elevados para sempre estar se diferenciando das demais.
Sendo assim, uma das coisas que mais influencia em seu preço final de serviço são os
elevados custos de pesquisa e implementação.
Análise SWOT

Fonte: CGAPI/DFI/SPA/MAPA e SIRE/Embrapa com dados da CONAB

Figura 14| Projeção de produção de grãos no Brasil (mil t)

Figura 15| 5 forças de Porter

Figura 13| Dominância em todo o país

Fonte: ri da companhia

Fonte: research and markets

Fonte: Autoria Própria
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Análise Financeira

Overview. A Ambipar é uma empresa que está buscando se fortalecer no seu mercado de
atuação através de uma estratégia agressiva. Ela busca estabelecer-se com uma fortíssima
política de aquisições. Isso faz com que ela tenha um aumento de receita, porém também
de despesas. Outros pontos de atenção seriam a sua alavancagem e o alto CAPEX na área
de response.

Crescimento. A empresa possui um CAGR de 60,12% nos últimos 5 anos. A maior parte do
crescimento é devido a sua forte prática de aquisições. O seu crescimento foi
proporcionalmente maior que o de seus concorrentes.

Lucro Líquido. Considerando a questão de lucros constantes, podemos afirmar que a

companhia se destaca em r elação ao ponto, com um pico de Lucro Líquido de R$ 168,9

milhões em 2021. Ademais, desde 2017 a empresa possui um lucro líquido constante

(gráfico 13), com exceção do ano de 2019, tal queda foi resultado de um maior aumento

da alíquota de imposto de renda e um aumento em resultado financeiro. Entretanto, os

anos subsequentes tiveram uma melhoria considerável, devido a melhorias no resultado

operacional da companhia, bem como em seu crescimento orgânico e uma melhora no

seu ebtida.

Roic. Como observado no (gráfico 1, apêndice 2), a companhia manteve bons números nos

anos de 2018 e 2019, porém, houve uma queda nos anos de 2020 e 2021, isso se deu

pelas consequências da pandemia de Covid -19, fazendo com que a companhia

conseguisse rentabilizarmenos seu capital.

Roa. Também observado no (gráfico 3, apêndice 2), a empresa apresentou um declínio,

começando no ano de 2019 até 2021. Isso, por sua vez, faz com que a Ambipar tenha uma

menor eficiência na geração de lucro a partir de seus ativos, os quais aumentaram ao

longo do tempo, ou seja, a companhia não conseguiu sua eficiência, mesmo aumentando

seus ativos.

Roe. Diferente dos demais, seu ROE apresentou uma queda no ano de 2020, seguido de

uma forte recuperação em 2021, o que nos mostra a geração de valor da companhia por

seus próprios meios. Tal recuperação pode ser explicada devido ao elevado número de

aquisições que a empresa fez no ano de 2021.

Comportamento dos custos e despesas

Por meio da análise dos resultados é notável que a receita da Ambipar cresce a taxas bem

elevadas yoy, contudo esse grande crescimento vem levando ao aumento dos custos e

despesas da empresa como pode ser visto nos graficos de margem bruta

e margem ebitda. Além disso, por causa da grande quantidade de aquisições, e

consequentemente aumento dos ativos fixos, a taxa de depreciação e amortização vem

crescendo também, fato que pode ser observado na queda da margem ebit.

Por último foi possível perceber uma queda também nos resultados financeiros da

empresa levando a queda na sua margem líquida.

Assim, quando comparado com o outro principal player do setor, a Orizon,

a Ambipar possui margens Ebit e Líquida melhores que a da concorrente respectivamente

25,82% e -7,96, apenas a margem bruta da Orizon que é mais rentavel como mostrado

acima.

Figura 16| Históricodo Lucro Líquidoda empresa (Brl mm)
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Fonte: ri da companhia

Figura 17|Margem Bruta da Companhia (Brl mm)

Fonte: ri da companhia

Figura 18|Margem Ebitda da Companhia (Brl mm)

Fonte: ri da companhia

Figura 17|Margem Líquida da Companhia (Brl mm)

Fonte: ri da companhia

Figura 19|Margem Ebit da Companhia (Brl mm)

Fonte: ri da companhia
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Valuation

Para as projeções feitas, foi considerado um cenário positivo para a companhia, devido
a sua forte atuação no setor, além do papel de liderança que a mesma apresenta.

Suposições operacionais

Capex. O capex (figura 20) foi projetado em um decréscimo constante e, após algum
tempo, seguindo a estabilidade em suas projeções, tal decréscimo se dá pela diminuição
na expectativa total de M&A que a Ambipar irá fazer no futuro. Logo, terá um capex mais
estável em relação aos anos anteriores.

Variação no capital de giro. Como observado, a projeção dos anos seguintes seguiu uma
pequena queda, impulsionada pelo maior número de passivos, porém, é observável que
há uma constância após alguns anos de projeção.

Suposições financeiras

Receita. A receita (figura 19) foi projetada de uma maneira decrescente, visto que em seus
anos anteriores, o elevado número de M&A fez com que a mesma tivesse uma
receita extremamente esticada. Logo, para os anos seguintes, não há uma expectativa tão
grande da Ambipar ter um elevado número de M&A. Entretanto, é possível observar uma
estagnação da receita a partir do ano de 2024, sendo essa em 9,00%. Com isso, a
companhia consegue, mesmo que em um ritmo mais lento, obter um crescimento de
melhor qualidade.

Margens. Em relação a suas margens, a companhia apresenta, de um modo geral bons
números e, de certa forma, mantém um crescimento constante nas mesmas. Como
observado em sua Margem EBIT, a qual mantém uma média de 21,00% no acumulado das
projeções, da mesma forma, podemos analisar a Margem EBITDA, Margem Líquida e
Margem Bruta, sendo que todas essas apresentar um crescimento, mesmo que de menor
tamanho, em suas projeções. Isso nos evidencia que a companhia está, de certa forma,
saudável perante suas capacidades operacionais.

Cálculo do WACC e Ke

WACC. O cálculo do WACC (figura 18) foi baseado no CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Primeiro, o beta da Ambipar foi calculado com base na média do beta alavancado dos
concorrentes dela (Veolia North America e Safety Kleen), resultando em 1,93, depois foi
calculado o Custo do Capital Próprio assumindo 3,50% de risco livre usando o T-bond
americano de 10 anos, 5,26% de Equity Risk Premium, 2,97% para o risco do país, 2,10%
para o CPI, 3,70% para o IPCA, resultantede um Ke de 18,43%.

Para o custo da dívida (apêndice 5), nós usamos um Kd de 3,55% antes dos impostos com
base no debêntures das empresas e alíquota de 34%, resultando em um Kd de 2,34%.
Usando um Estrutura de capital Dívida / Patrimônio Líquido de 118,7%, calculamos um
WACC de 9,70%. Quando se trata da taxa de crescimento na perpetuidade foi usado 4%.

Análise de Sensibilidade

Para ser executada (apêndice 4), foram utilizadas as variações de, respectivamente, -5%, -
3%, 3% e 5%. Com isso, conseguimos obter um leque maior de cenários para que seja
possível observar, com maior clareza, as possíveis projeções com diferentes taxas de
crescimento.

Monte Carlo. Em r elação a análise de monte carlo (apêndice 6), utilizamos uma base de
testes em 1000 combinações diferentes, com isso, conseguimos sair de uma análise mais
simples para uma com um maior embasamento técnico. Outrossim, para serem feitos os
cálculos, utilizamos inputs como Crescimento, tanto na área de Environment como em
Response, Custos Operacionais, Despesas Operacionais, Ativos Imobilizados e Ativos
Intangíveis, além disso, foi utilizado um risco livre de 10 anos do tesouro norte americano,
no valor de 3,50%, um KD de 4,30%, uma taxa de crescimento de 4,00%, WACC de 9,47%
e, por fim, um EV/EBITDA de 8,0X.

Figura 20 WACC

Fonte:estimativas do grupo

Figura 21|Projeção da Receita Bruta (BRL Bn)

Fonte:estimativas do grupo

Figura 22| Projeção do CAPEX (BRL mm)

Fonte:estimativas do grupo



Ambipar | LMF Unicamp

LMF Unicamp

ESG

Meio ambiente

Divulgação de informações. Nesse quesito, a companhia apresenta uma página completa 
e de fácil  acesso para os acionistas, trazendo relatórios e divulgações recentes.

Energia. Com o intuito de melhorar a eficiência operacional da companhia com a produção

de energia limpa, a mesma, no ano de 2021 passou a utilizar painéis solares, tanto no

Complexo de Nova Odessa – SP como na unidade Centro de Tratamento de Resíduos

(CTR), em Aracruz – ES.

Água. Com o intuito de reduzir o consumo hídrico, a companhia apresentou, em 2020, nas

unidades de Aracruz – ES, Nova Odessa -SP e Guará – SP, um novo sistema de captação de

água de chuva, a qual é destinada para umectação de jardins, limpeza de pátios e nas

ações da área de Response. Um dos dados apresentados mostra que em 2021 foram

captados 438,88 metros cúbicos de água, com uma reutil ização de 190,68 metros cúbicos.

EcoHorta. Também visto na unidade de Nova Odessa – SP, a EcoHorta é mantida pelos

próprios colaboradores, com isso, tais colaboradores têm o direito de colher tais verduras,

temperos e afins para o uso próprio, adubada com o Ecosolo, composto orgânico que a

própria companhia fabrica a partir dos resíduos sólidos, é possível observar um ambiente

autossustentável, além de incentivar a alimentação saudável através da ação “Dia de

Feirinha Ambipar”.

Governança

Sociedade. A Ambipar realizou seu IPO no início de 2020, sendo a primeira empresa de

gestão ambiental do segmento Novo Mercado, o mais alto padrão de governança

corporativa do mercado brasileiro. Atualmente, o os acionistas controladores da

companhia possuem 56,8% das ações da Ambipar, enquanto o restante (43,2%) está no

Free Float.

Administração. Em relação ao Conselho de Administração da empresa, nota-se que ele
possui 40% de membros independentes (2 de 5), e no que diz respeito à diversidade ainda
há espaço para melhorias, visto que a empresa possui apenas uma mulher membro de
cada. Conselho: Sra. Alessandra Bessa no Conselho de Administração (1 dos 5 membros) e
Sra. Luciana Freire na Diretoria (1 dos 4 membros). Por fim, destaca-se positivamente que
a empresa criou em 2021 o Comitê de Sustentabilidade, composto por 8 membros e com
a presença de Gisele Bündchen, com o objetivo principal de assessorar o Conselho de
Administração nas discussões relacionadas à agenda ESG.

Social
Patrocínio a eventos alinhados ao desenvolvimento social. A Ambipar patrocinou
eventos alinhados ao desenvolvimento social, a exemplo do Fórum Valor Reconstrução
Sustentável em que participamos da discussão setorial; do Fórum Digital de
Empreendedorismo, Negócios e Transformação; e do Green Tech América Latina, que
promoveu workshops com especialistas globais e apresentações de tecnologias de
impacto ambiental.

Programa na Mão Certa. A Ambipar aderiu a iniciativa da ONG Childhood Brasil, para
mobilizar governos, empresas e organizações do terceiro setor no enfrentamento à
exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Programa no qual a
empresa periodicamente, realiza palestras com motoristas e disponibiliza materiais
educativos nos caminhões da Companhia.

Parceria com clientes em ações socioambientais. A Ambipar participa das ações e
campanhas socioambientais estruturadas pelos seus clientes. A exemplo disso, em 2020, a
companhia realizou participações em campanhas de arrecadação de alimentos e a
distribuição do Ecosolo, composto gerado a partir de resíduos orgânicos, para o programa
Jovem Agricultor, do qual somos parceiros.

Figura 23| Consumo de água por fonte (m3)
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Fonte: ri da companhia

Nome Posição

Técio Borlenghi
Junior

Chairman

Alessandra Bessa 
Alves de Melo

Membro

Yuri Brancaglion
Keiserman

Membro

José Carlos de Souza Independent Member

Marcos de Mendonça Independent Member

Fonte: ri da companhia

Nome Posição

Leon Tondowski CEO

Thiago da Costa Silva Chief Financial Officer

Luciana Freire Barca 
Nascimento

Deputy Officer

Dennys Spencer Maio Chief Operating
Officer

Figura 24| Composição Board of Directors

Figura 25| Composição Board of Executive Officers

Fonte: ri da companhia

Figura 26| Estrutura Acionária

Fonte: ri da companhia
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Riscos

Riscos Operacionais

Defeitos ou mau funcionamento de equipamentos. Por ser uma prestadora de serviços
de coleta e designação de resíduos, como também no quesito de resposta a
emergências na área de response, a companhia pode sofrer com falhas ou mau
funcionamento de suas máquinas, o que acarretaria em grandes prejuízos e até mesmo
em riscos contra a vida, pela relação de resposta a emergências.

Problemas nos treinamentos de profissionais, falhas e desastres naturais. Tais riscos
podem acarretar na liberação de materiais perigosos, em decorrência da designação dos
resíduos que a companhia acumula.

Acidentes durante a execução dos serviços prestados. Caso algum acidente venha
ocasionar algo significativo dentro da companhia, sua reputação correrá riscos e,
consequentemente, irá impactar, negativamente, seus negócios e resultados
operacionais.

Estrutura acionária. Aproximadamente 61% das ações da Ambipar são controladas pela
familia borlenghi, fato que pode ser considerado um fator de risco, visto que discussões
familiares podem afetar o board de diretores e assim todas as operações da empresa.

Riscos de Mercado

Risco de taxa de juros. Tal risco é decorrente devido a sua dívida referente à Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP e aplicações financeiras relacionadas ao CDI (Figura x),
sendo que suas receitas e despesas financeiras podem ser afetadas caso ocorra um
movimento desfavorável nas taxas de juros ou inflação.

Risco de taxas de câmbio. A companhia está exposta em decorrência de flutuações nas
taxas de câmbio, que podem reduzir valores faturados. Para exemplificar, a controlada
Ambipar Response possui empréstimo no banco Bradesco Europa S.A, no valor de
US$1.203 mil. A possível variação da taxa de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos
(Figura y) com o real pode acarretar em um aumento do endividamento da companhia
em reais.

Figura 27| CDI Histórico

Fonte: brasilindicadores

Figura 28|Cotação histórica do Dólar frente ao Real

Fonte: ipeadata

Risco Ambiental

O negócio da Ambipar requer muitas vezes o manuseio de substâncias perigosas. Desse
modo, o manuseio inadequado de tais substâncias pode resultar em acidentes afetar
adversamente e de forma relevante.
As operações também estão sujeitas a ocorrências inesperadas como um incêndio ou
outro incidente envolvendo a equipe no âmbito da prestação de serviços de
atendimento
a emergências pode gerar um efeito negativo na reputação junto ao cliente, o que pode
ter um impacto adverso relevante nos negócios, condição financeira, e no resultado
operacional ou a imposição de multas ou outras penalidades decorrentes da
responsabilidade das subsidiárias como resultado de investigações regulatórias.

Riscos Regulatório

M&A: Em conexão com qualquer aquisição futura, a empresa pode enfrentar
responsabilidades por contingências relacionadas, a processos judiciais e/ou
administrativos da empresa adquirida, incluindo processos civis, regulatórios
,trabalhistas, tributários, previdenciários, ambientais e processos de propriedade
intelectual.

Custos Regulatório: Os negócios estão sujeitos a regulamentação ampla, que contempla
diversos requisitos específicos para as operação envolvendo os veículos utilizados para
transporte de resíduos e materiais perigosos, condições para disposição de resíduos,
regras sobre o desenvolvimento de tecnologia, dentre outros.

Figura 30| Dívida Líquida/ EBIT Historico

Figura 29| Matriz de Risco

Fonte: ri da companhia

Fonte: Autoria Própria
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Apêndice 1: Projeções
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Apêndice 2: Forças de Porter

Rivalidade entre os 
concorrentes

Ameaça de entrada de 
novos concorrentes

Poder de negociação dos 
clientes

Poder de negociação dos 
fornecedores

Ameaça de produtos 
substitutos

Por ser o único player brasileiro, a rivalidade 
entre os concorrentes é quase nula, mesmo que 
há concorrentes estrangeiras, a Ambipar detém 

o mercado brasileiro como um todo.

Por ser uma prestadora de 
serviços e deter quase que 
por completa a tecnologia 

do setor, a companhia 
apresenta uma boa 
colocação frente a 

produtos substitutos.

Por ser detendora de suas 
tecnologias, a companhia 
não está muito exposta a 

diversos fornecedores.

.

Os clientes conseguem ter 
pouco poder de barganha 

perante a companhia, 
sendo que eles não irão 

conseguir achar uma 
concorrente de fácil 

acesso.

Para entrar no mercado 
do setor de gestão ambie

ntal, de resíduos e 
de resposta a emergência
s é necessário um grande
aporte de capital por cont
a de toda a estrutura nec

essária. Ademais, 
para chegarno 

patamar da quantidade d
e serviços que 

a Ambipar realiza são nec
essários anos de estudo e

investimento.

.
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Apêndice 3: Gráficos de Rentabilidade
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Fonte: statusinvest

Gráfico 2: ROE
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Gráfico 3: ROA

1.80%

7.97%

5.06%

2.73% 2.97%

2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: statusinvest

Apêndice 4: Análise de Sensibilidade
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Apêndice 5: Cálculo do Ke

Apêndice 6: Análise de Monte Carlo
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Apêndice 7: Cash Flow


