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O mês de março teve início com a divulgação dos dados relacionados ao PIB (Produto 
Interno Bruto) do último trimestre de 2017, onde houve um crescimento de 1% após dois 
anos seguidos de retração. Nesse número, coube destaque ao setor agropecuário com alta 
recorde de 13% em relação a 2016. Já setores como o industrial e de serviços ainda não 
demonstraram a recuperação que se espera, fechando a comparação em relação ao mesmo 
período do ano anterior com crescimento nulo e de modestos 0,3%, respectivamente.

No que diz respeito à taxa de juros básica, a Selic, houve o 12º corte consecutivo 
promovido pelo COPOM, o que levou a mesma ao piso histórico de 6,5% a.a. em anúncio 
no dia 21/03. A análise do mercado é de que haja um novo corte em meados de maio. Dada a 
baixa pressão inflacionária vivenciada pelo país, com expectativa de 3,94% segundo o boletim 
Focus de 23/03, o BC possui espaço para uma nova redução na tentativa de promover certo 
incentivo à tomada de crédito e consequentemente uma elevação do consumo, que fechou 
2017 com uma variação positiva de apenas 1% em relação a 2016. 

No cenário político, o destaque ficou por conta do julgamento do ex-presidente Lula 
no dia 26/03 e da negativa do TRF-4 em relação ao seu pedido de Habeas Corpus. Enquanto 
os rumos na justiça parecem caminhar para a prisão do ex-presidente e consequente não 
participação nas eleições presidenciáveis desse ano, o mercado reage com bons olhos, visto 
que o Ibovespa apresentou variação positiva de mais de 700 pontos no dia do julgamento do 
recurso apresentado pela defesa. 

Levando a análise ao âmbito da Dívida Pública Federal (DPF), nota-se que a mesma 
demonstrou variação positiva no mês de fevereiro, chegando ao total de 3,58 trilhões de reais 
frente aos 3,52 trilhões de janeiro desse ano, segundo dados da Secretária do Tesouro (STN). 
Ainda tratando desse quesito, as emissões somadas à apropriação de juros corresponderam 
a um percentual de 2,05%, enquanto os resgates chegaram a apenas 0,53%, fato que explica o 
aumento nominal de 1,53% no estoque total da DPF.

Em suma, pode-se dizer que o mês de março foi positivo, visto que a taxa de juros mais 
baixa tende a ser um incentivo ao investimento direto no país. De modo geral, a expectativa 
para o próximo mês é grande em relação ao desenrolar do processo envolvendo o ex-
presidente Lula, tendo em vista que, dependendo da sentença, as eleições em outubro possam 
sofrer uma mudança radical de cenário, fato que impactaria desde já a economia nacional. 
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Review Setorial

 O setor de transportes em geral conta com um cenário de boas expectativas para 2018, segundo a 
Confederação Nacional do Transporte (CNT). Após o período de grande aquecimento no ano passado, as 
empresas estão otimistas e esperam um crescimento ainda maior para 2019.

 O setor de transporte rodoviário, compreendido separadamente por ser o modal mais utilizado na 
transportação de mercadorias, está acompanhando o ritmo de recuperação da economia. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma maior demanda por parte da indústria e da agricultura vem 
gerando melhores resultados para o setor.

 Também é otimista a expectativa para o setor de energia elétrica, que, em meio aos bons resultados 
do ano passado, tem ganhado impulso para um grande crescimento nos negócios, mesmo com um certo 
clima de instabilidade devido a questões como a privatização da Eletrobrás. 

 Quanto ao setor de saúde suplementar, é de se esperar um desempenho melhor para o período e uma 
expectativa de aquecimento nos negócios. Segundo a presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde), no mês de janeiro foi observado um acréscimo de 141 mil beneficiários de planos coletivos 
empresariais, um resultado positivo, após um ano de desafios e de perda de milhares de beneficiários nos 
planos de saúde.

 Por ser um mercado novo, o presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de 
Fidelização (ABEMF), afirmou que o setor de fidelização possui uma acentuada tendência de crescimento e 
espera uma adesão de clientes cada vez maior.

 A indústria de calçados espera uma manutenção da recuperação. Porém com crescimento moderado 
devido ao impacto negativo do câmbio nas exportações. Apesar do otimismo, o setor acredita que a economia 
ainda não atingiu o progresso esperado.

 Segundo a Câmara Brasileira da Indústria e Construção (CBIC), as vendas e os lançamentos de 
imóveis residenciais devem crescer 10% em 2018, causando um aquecimento no setor imobiliário. O motivo 
do resultado positivo, ainda segundo o CBIC, seria a disponibilidade de créditos e regulamentação dos 
distratos.

 Com queda de 6,5% para 3,4% no programa de financiamento estudantil Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (Fies), a educação tem apresentado grande concorrência entre as universidades 
privadas. Com a acirrada disputa pela atração de alunos, as faculdades vêm reduzindo cada vez mais os 
preços, dando destaque para a educação a distância.

 Na última reunião realizada em março de 2018, líderes do setor segurador adiantaram propostas 
para a recuperação econômica, assim como contribuições para o aumento da proteção dos consumidores e 
para a estabilização de sua função de investidor institucional, visto que no ano passado o setor ultrapassou a 
barreira de R$1,2 trilhão em ativos.
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 O mercado do setor de turismo também conta com boas expectativas, já que o número de feriados 
prolongados favorece o setor. Além disso, com uma taxa de câmbio estável há dois anos na faixa de R$ 3,20, 
o Brasil acaba por atrair mais visitantes. 

 O setor de serviços apresentou um resultado inferior às previsões dos agentes econômicos, recuando 
1,9% em janeiro, em comparação ao mês anterior. Foi o setor que obteve maior atraso no processo de 
recuperação da economia. Ainda assim, as projeções de crescimento para 2018 variam entre 2,5 a 3% e estão 
relacionadas ao aumento da demanda por prestação de serviços.

 Após 24 quedas ao longo dos últimos 4 anos, o setor de construção civil está otimista e acredita na 
tecnologia de inovação como sendo a chave para o crescimento do setor no país.

 O aumento das importações em 2018 vai ser o principal desafio para o setor de vestuário. Apesar 
disso, empresários do setor contam com bons resultados e uma projeção de crescimento de 5% para o ano.

 O setor siderúrgico espera passar por dificuldades após o presidente Donald Trump anunciar a 
imposição de uma tarifa de 25% pelos Estados unidos sobre a importação do aço. Tal medida é vista como 
muito prejudicial para o Brasil, já que o país foi o maior fornecedor do produto no ano passado. 
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Carteira Dividend Yield

• ABC Brasil (ABCB4): 20%
Apesar dos bons resultados do último trimestre de 2017, como o crescimento do Lucro Líquido em 5,4% 
(comparado ao mesmo período de 2016), as quedas na Selic de certa forma afetaram o Banco, além da dificuldade 
de recuperação do segmento corporativo e a disputa com a concorrência. Entretanto, os indicadores financeiros 
e de mercado da instituição financeira são bons fundamentos para acreditar no potencial dos papéis, que no 
mês de abril seguem na carteira com peso de 20%.

• Copel (CPLE6): 15%
A Copel é uma empresa que atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição 
de energia, além de telecomunicações. A empresa se destaca por ser uma companhia energética que investe 

Responsáveis: Juliana   Laurindo e Vinícius Versiani
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bastante em energia limpa, praticando importantes ações e programas para diminuir o impacto ambiental na 
construção de usinas. A empresa possui bons fundamentos, com um P/L de 7,37; VPA de 56,93 e um crescimento 
média de sua receita nos últimos 5 anos de 9,1%. Tem sido constantemente eleita como a melhor distribuidora 
da América Latina. Para este mês entramos com a ação com uma participação de 15%

• Ferbasa (FESA4): 16%
A Guerra Comercial entre EUA e China das últimas semanas vem tornando o destino da Companhia de 
Ferro Ligas da Bahia incerto. Como se sabe, a maior parte das ligas fabricadas pela Ferbasa são exportadas 
para compradores chineses, que fazem uso desta matéria prima para fabricar, principalmente, o aço: um dos 
produtos inclusos na lista de sobretaxas prometida por Donald Trump. Ciente do cenário de instabilidade 
internacional, como forma de evitar futuras perdas maiores e proteger o portfólio, o ativo passa de 25% para 
16% no mês de abril.

• Eztec (EZTC3): 18%
A divulgação dos resultados do 4T17, que ocorreu na segunda quinzena de março, trouxe alguns resultados 
inferiores ao mesmo período do ano anterior no balanço da companhia, como a queda da receita líquida em 
43%. Entretanto, a empresa tem como meta para 2018 iniciar um período de transição (com redução de estoques 
e geração de caixa) que dará espaço para geração de capacidade de investimento. Somada às expectativas 
para o setor de construção civil, a estratégia da Eztec, assim como os indicadores de mercado e financeiro, 
fundamentam as expectativas de recuperação do ativo, que no mês de abril compõe 18% da carteira.

• Grendene (GRND3): 16%
Apesar da melhora da indústria e do cenário econômico brasileiro, o setor de calçados deve apresentar 
crescimento moderado. Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), 
Heitor Klein, a demanda ainda está deprimida. Mesmo assim, 2018 promete ser melhor para o setor do que nos 
últimos dois anos. A empresa é líder de mercado e mantém uma estrutura financeira conservadora e resiliente 
às oscilações do mercado e da economia brasileira. Por esse motivo mantivemos a ação na nossa carteira, mas 
reduzindo seu peso para 16%.

• Qualicorp (QUAL3): 15%
A Qualicorp é uma das líderes no Brasil em vendas de Planos de Saúde coletivos, atendendo mais de 4,5 milhões 
de beneficiários. A ação da empresa caiu mais de 23% no mês de março, abrindo uma ótima oportunidade de 
compra, já que se trata de uma companhia com ótimos fundamentos: Margem Bruta de 76%, ROIC de 28,5% 
e Dividend Yeld de 6,15%. No ano de 2017, a empresa entregou ótimos resultados, com o crescimento do 
EBITDA em 19,3% e diminuição do Custo de Serviço Prestado em 1%. Acreditando no potencial de longo 
prazo da companhia, entramos na ação com uma exposição em 15%.
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Carteira Growth
Responsáveis: Cristhian Silva e Bruno Perry 

 Como já visto em março, a instabilidade política deve impactar o mercado financeiro até que as eleições 
presidenciais cheguem ao final, com sinalizações mais claras para a economia brasileira. Com isso, para o mês 
de abril, estamos aumentando nossa exposição em empresas menos voláteis, e que possuam seus resultados 
futuros mais confiáveis, diminuindo nossa exposição a empresas que podem ter movimentos mais bruscos, 
tanto para alta quanto para baixa.
 Aumentamos nossa exposição em Alpargatas (15%), CVC (22%) e Portobello (14%) e diminuímos a 
participação da Iguatemi (6%).
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• Ser Educacional (SEER3): 0%
Com o aumento no número de unidades e uma lenta captação de novos alunos, as margens da empresa vêm 
em queda, devido aos maiores custos operacionais. Como já sinalizado pelo CEO da empresa, até o então 
momento de 2018 a captação de novos alunos permanece no mesmo ritmo, sinalizando que os resultados do 
1T18 também venham ruins. Com isso, estamos tirando a empresa da nossa carteira, até que os resultados 
voltem a sinalizar uma melhora da empresa.

• Tegma Gestão Logística (TGMA3): 22%
Com a retomada da economia e a diminuição do desemprego, o setor de carros zeros vem apresentando cada 
vez mais força. Em 2017, a quantidade de veículos transportados cresceu 11% em relação a 2016, refletindo na 
melhora dos resultados da companhia, que em 2017 volta a distribuir dividendos no valor de R$ 0,59 por ação. 
Com isso, aumentamos nossa exposição a empresa de 16% para 22%.

• OdontoPrev (ODPV3): 6%
No 4T17 em relação ao 4T16, o índice de sinistralidade da empresa caiu de 49,7% para 44,1%, melhorando a 
margem e os resultados,  com lucro líquido de R$ 116,279 milhões no 4T17, ante R$ 59,074 milhões no mesmo 
período de 2016, o que reforça nossa posição de longo prazo para a empresa. Porém, mesmo com a melhora dos 
fundamentos da empresa, ela vem acumulando uma queda de 12,58% desde 26/01/2018, devido a isto, estamos 
reduzindo a participação da empresa de 12% para 6%, até que as cotações da empresa voltem a subir.

• CSU (CARD3): 15%
Em linha com nossas perspectivas para a empresa, seus resultados do 4T17 apresentaram melhora em relação 
ao mesmo período de 2016, com alta de 12,3% da receita bruta e melhora da margem EBITDA, que passou de 
19,5% para 22,5%, resultando em lucro líquido de R$ 17,1 milhões no 4T17, totalizando R$ 45,2 milhões no 
ano, alta de 29,5% em relação a 2016. Com a retomada da economia e dos investimentos, continuamos com 
nossa perspectiva positiva para a empresa, passando nossa exposição à empresa de 12% para 15%.
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• Iochpe Maxion (MYPK3): 17%
A companhia do setor de material rodoviário passa a integrar 17% da carteira Value do mês de Abril. A decisão 
de inclusão desse ativo foi tomada depois dos bons resultados contábeis apresentados no 4T17, divulgados 
recentemente. Nos demonstrativos é possível observar um lucro significativo em comparação ao prejuízo do 
trimestre anterior, aumento da receita operacional líquida e diminuição do endividamento bancário líquido em 
comparação ao mesmo período do ano anterior. Ademais, a recuperação da economia brasileira em conjunto 
com o aumento da produção de automóveis estão colaborando para o crescimento da empresa. Por acreditar 
que tal avanço será espelhado na alta do preço do ativo, a Iochpe Maxion passa a compor a carteira do mês

• Eletropaulo (ELPL3): 12%
A empresa do setor de distribuição de energia entrou para a composição da carteira no mês de abril. Esse fato 

Carteira Value
Responsáveis: Kamilla Menezes e Vinícius Viegas



se deve à confiança da equipe em seus bons resultados. Apesar dos resultados do quarto trimestre apresentarem 
queda do Lucro Líquido, notou-se que boa parte dessa situação foi causada pela alta despesa financeira da 
empresa, que, em comparação com períodos anteriores, se mostra atípica. Devido aos bons resultados 
operacionais, optou-se por expor a carteira ao ativo em 12%.

• Gol (GOLL4): 17%
A divulgação dos resultados do quarto trimestre da empresa de transporte aéreo mostra novamente números 
positivos. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o player aumentou 95,7% de seu lucro 
operacional, 3,1p.p. de sua taxa de ocupação bem como 21,1% de sua margem do fluxo de caixa operacional. 
Devido à forte valorização do ativo no mês de março e aos bons resultados do quarto trimestre de 2017 
divulgados neste mês, a equipe decidiu aumentar a exposição do ativo de 12% para 17%. 

• Even (EVEN3)10%
O player do setor de construção civil teve seus resultados do quarto trimestre de 2017 divulgados no final do 
mês de março. Com os números abaixo do esperado, a empresa apresentou baixa em sua cotação. Considerando 
os resultados, houve aumento de 39,31% no número de unidades prontas em estoque, comparando o último 
semestre de 2017 ao mesmo período de 2016. Esse fato pode indicar prosperidade futura, porém não imediata. 
Por isso, optou-se por reduzir a exposição do ativo para 10% a fim de proteger a carteira.

• Helbor (HBOR3)
A Helbor passou a fazer parte da carteira do mês de março, porém não atendeu às expectativas dos bons 
números nos demonstrativos do 4t17, apesar da prévia ter indicado resultados positivos. Ademais, a empresa 
não performou como a expectativa e acredita-se que esse não seja o melhor momento para operar com o 
papel, visto que o setor de construção civil ainda não começou a apresentar alta frente a retomada da economia 
brasileira. 

• Alupar (APLUP11)
A companhia de distribuição de energia passa a não compor os ativos a serem operados na carteira Value do 
mês de abril. A decisão de retirar o papel foi tomada pela equipe depois de serem levados em consideração 
os resultados divulgados pela companhia no quarto trimestre de 2017. Nesses, houve variação negativa de 
0,7 no EBITDA, bem como de -2,7% na receita líquida, ambos comparados com o mesmo período do ano 
anterior.

 Os demais ativos seguem com a mesma distribuição do mês anterior devido à manutenção de nossas 
expectativas:
 • Sul Americana SA (SULA11): 20%
 • Qgep Participações SA (QGEP3): 12%
 • Gerdau (GOAU4): 12%
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Formação das Carteiras CMC VALUATION
 A CMC divulga carteiras de ações pertencentes ao SmallCap Index (SMLL) divulgado pela B3 em 
abril de 2017 (com revisões anuais pela CMC) divididas em 3 segmentos: VALUE, GROWTH e DIVIDEND.
A carteira VALUE pode ser composta pelas 20 ações constantes do SMLL que possuam os menores 
indicadores P/VPA (preço/valor patrimonial por ação).  A carteira GROWTH pode ser composta pelas 20 
ações constantes do SMLL que possuam os maiores indicadores P/VPA (preço/valor patrimonial por ação). 
A carteira DIVIDEND pode ser composta pelas 20 ações constantes do SMLL que possuam os maiores 
valores anuais de DIVIDEND YIELD (dividendo por ação/ preço da ação).  
 Entre essas ações elegíveis, a equipe CMC escolherá no primeiro dia útil de cada mês (com possibilidade 
de revisão na sexta-feira mais próxima do dia 15 de cada mês), os ativos e pesos que comporão as 3 carteiras. 
A escolha dos pesos ótimos parte da maximização do Índice de Sharpe da carteira, com ajustes para fatos 
relevantes, notícias e gráficos sobre as empresas e suas ações levantados pela equipe CMC.  
 A apuração dos resultados da carteira (retornos) se dá na forma de acumulação do retorno da primeira 
quinzena (preço de fechamento da sexta-feira mais próxima do dia 15 contra preço de fechamento do último 
dia útil do mês anterior) com o retorno da segunda quinzena (preço de fechamento do último dia do mês de 
referência contra preço de fechamento da sexta-feira mais próxima do dia 15). 
 A performance da carteira sugerida é comparada com os principais benchmarks do mercado 
brasileiro: Ibovespa Index (IBOV), SmallCap Index (SMLL 11) e o Selic.

Disclaimer
1) Este relatório de análise foi elaborado pela Conjuntura e Mercados Consultoria- CMC- Valuation, como 
objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, 
não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As 
informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de 
fontes públicas. A CMC-Valuation não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo leitor com base 
no presente relatório. 
2)  O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas 
análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente.
3) O responsável pelo conteúdo deste relatório está indicado acima.
4)  A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar 
ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos 
de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste 
material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
5)  Este relatório é destinado à circulação exclusiva no blog cmcufjfbolg.wordpress.com.br. Fica proibida sua 
reprodução em qualquer meio de comunicação, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o 
prévio consentimento expresso do Conjuntura e mercados Consultoria-CMC.
6) A Conjuntura e mercados Consultoria se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, 
diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 
7) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo. Ação é uma 
fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, 
um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O 
investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente 
indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita 
neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos 
específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo 
em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo.


