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Por  João Victor Rezende
O início de 2018 se mostra animador para a economia brasileira. Segundo a Receita 

Federal, as arrecadações do governo federal no mês de janeiro foram de R$155 bilhões, o que 
representa um crescimento real de 10% em relação ao mesmo mês de 2017. Esse crescimento 
está relacionado com a melhora da economia durante os últimos meses e também com o novo 
Refis, que é o programa de parcelamento de dívidas com a união, o impacto desse programa nas 
arrecadações foi de R$7,93 bilhões. Outro dado que teve melhora nesse início de ano foi o da 
dívida pública, que caiu 0,87% em janeiro, atingido o patamar de R$3,52 trilhões. Essa queda é 
referente ao alto volume de retirada de títulos públicos do mercado. Ambos os resultados são de 
extrema importância, pois arrecadações e a dívida pública são dois dos principais desafios que o 
país terá em 2018 e é essencial começar o ano com o pé direito.

O IPCA iniciou 2018 de forma estabilizada, tendo variação de 0,29% em janeiro; já para 
fevereiro, o IPCA-15, que serve como uma prévia do IPCA, deve se apresentar próximo do 
0,38%. Para o ano, o Boletim Focus do Banco central reduziu sua expectativa para a inflação, 
saindo de 3,95% a.a. para 3,73% a.a. Diferentemente do ano passado, a taxa deve ficar dentro da 
meta do Banco Central, que é de 4,5% a.a. com margem de 1,5% para cima ou para baixo. Como 
a inflação não apresenta risco, o Comitê de Política Monetária (COPOM) segue tendo espaço 
para diminuir os juros e, durante a última reunião no dia 7 de fevereiro, aprovou outra queda, 
chegando a taxa de 6,75% a.a.

No dia primeiro de março, o IBGE confirmou o que já era esperado: o PIB Brasileiro 
cresceu 1% no ano passado, interrompendo a série negativa de duas quedas consecutivas, o que 
representa em valores um PIB de R$ 6,6 trilhões, registrando a recuperação da economia. O 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, continua acreditando em uma recuperação ainda 
maior em 2018, que seria de 3% (a estimativa do Boletim Focus é de 2,90%). O principal setor 
que influenciou esse resultado positivo do PIB foi o agropecuário, com uma variação de 13% em 
relação a 2016. Já os setores de indústria e serviços se mantiveram estáveis. Algo que certamente 
serviu de inibidor para a indústria foi a taxa de investimento, que se apresentou no menor nível 
da história em 2017, 15,6%. Já a taxa de poupança teve uma evolução e fechou o ano em 14,8%. 
Para 2018, o Brasil seguir se restabelecendo. Após a recessão, será primordial uma retomada do 
investimento, principalmente na construção civil, que ainda não se recuperou da crise. 

No campo político, o governo teve uma importante derrota durante o mês de fevereiro. 
Sem apoio para a aprovação da Reforma da Previdência, teve que suspendê-la, o que é um grande 
baque para a atual gestão já que a reforma é vista como primordial. Entretanto, em resposta, o 
governo federal tentará aprovar com urgência a reforma tributária e a privatização da Eletrobras. 
Outro ponto importante é o de aumentar a autonomia do Banco Central, e assim diminuir a 
influência do presidente na política no banco, o que é bastante benéfico, pois a política monetária 
do país não seria mais influenciada pelos ciclos eleitorais.
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Review Setorial

 O setor rodoviário inicia o período com grandes expectativas devido ao anúncio feito pelo governo, 
que vai oferecer para a iniciativa privada trechos de rodovias com a obrigação apenas de fazer a manutenção 
e a restauração. O estado precário de boa parte das estradas brasileiras é considerado um entrave até para o 
crescimento econômico, motivo pelo qual o anúncio foi visto com otimismo por especialistas da área.

 O setor de transportes como um todo, por sua vez, não prevê alta significativa em 2018. Segundo 
pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a expectativa das empresas do setor 
para 2018 é de um otimismo cauteloso, já que a recuperação econômica será sentida, de fato, apenas em 
2019, sendo que a principal preocupação está relacionada à necessidade de fortalecimento das políticas de 
incentivo ao investimento produtivo.

 No setor de energia elétrica, paira clima de instabilidade, em que o desenrolar de importantes 
questões do segmento, como a privatização da Eletrobras, podem influenciar os rumos da atividade em 
2018. O mesmo vale para o setor de saúde suplementar, em que a prosperidade do segmento depende de 
fatores como a renda e o emprego dos brasileiros e ações evolutivas das operadoras e corretoras.

 Apesar dos programas de lealdade e fidelização terem ganhado espaço no Brasil, especialistas da 
área ainda precisam avançar da estratégia tradicional de pontos para ferramentas mais especializadas, que 
forneçam dados relevantes e que realmente engajem o consumidor. Com isso, há margem para exponencial 
crescimento do setor de fidelização, garantindo boas perspectivas.

 A recuperação do consumo de calçados deve permanecer ao longo de 2018, visto que é um setor 
que, ao mesmo tempo que sente profundamente os baques na economia, responde rápido à retomada do 
consumo. Então, o fato do país estar vivendo um momento econômico mais saudável é fundamental para o 
desempenho do setor.

 Quanto ao mercado imobiliário, como 2018 é ano eleitoral, em que há investimentos na sociedade 
como um todo, isso influencia também no setor dos imóveis para suprir a demanda adormecida. Há uma 
demanda reprimida e condições mais baratas de financiamento para o consumidor final podem causar 
deslocamento no preço e alguma valorização.

 A educação é outro setor que mantém as expectativas de ser tema bastante discutido no país, 
incentivado pelas eleições do segundo semestre. Destaque para o crescimento da modalidade de educação à 
distância, que promete manter o ritmo em 2018 e apresentar perspectivas positivas.

 Companhias do setor de seguro empresarial têm foco voltado para o andamento da agenda 
econômica do governo e a expectativa é que a retomada impulsione coberturas para pessoas jurídicas. O 
mercado segurador aposta na retomada de produtos corporativos para aumentar os prêmios em 2018. Além 
da retomada das coberturas voltadas para o varejo, a aprovação das reformas deve impulsionar apólices de 
responsabilidade civil e garantia.

Por Savio Sene
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 Mesmo após o período de carnaval, o cenário do segmento turístico continua otimista. Há diversos 
feriados prolongados ao longo do ano e a melhora no nível da renda dos brasileiros está garantindo procuras 
por pacotes de viagens antecipadas, incentivando o setor a manter altas as expectativas.

 Inversamente, prevê-se uma retomada mais lenta e vagarosa do setor de serviços, dado que o 
mesmo demora mais a reagir à recuperação dos outros setores da atividade econômica. Uma retomada 
mais consistente dependeria de novos resultados positivos da indústria e da recuperação da demanda dos 
governos federal, estaduais e municipais.

 Ademais, as previsões continuam otimistas na indústria da construção civil. Com o aumento da 
confiança no mercado, o Banco Central prevê alta de 2,5% ao longo do ano. O cenário otimista acompanha 
o ramo de material de construção, que também deve apresentar crescimento.

 Resultados positivos também são esperados pelo segmento de vestuário, em que o faturamento do 
setor têxtil e de confecção deverá registrar crescimento de 5,5% em 2018, alcançando R$ 152 bilhões, como 
projeta a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT).

 O cenário para o setor siderúrgico brasileiro não era tão bom desde a crise mundial de 2008 e as 
estimativas apontam para o melhor resultado operacional da década, afirmam analistas. A retomada da 
demanda e o maior poder de formação de preços, aliados aos esforços de contenção de custos, alimentam o 
otimismo do mercado. Perspectivas positivas também envolvem o setor de metalurgia, que após aumento de 
5,3% em 2017, continua a manter expectativa de crescimento.
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Carteira Dividend Yield

• ABC Brasil (ABCB4): 15%
Os resultados do ABC Brasil do 4T17 demonstram que o banco está em constante fase de crescimento. O Lucro 
Líquido Recorrente atingiu R$ 433,0 milhões em 2017, crescimento de 5,4% em relação a 2016. A Carteira de 
Crédito Expandida encerrou o ano com saldo de R$ 24,53 milhões, crescendo 6,6% no trimestre e 8,1% em 12 
meses. Segundo o banco, o ABC foi beneficiado pelo crescimento da margem financeira, além da expansão da 
receita de serviços, com destaque para as geradas por operações do banco de investimento. Apesar dos bons 
resultados, para o mês de março diminuímos o peso da ação para 15%.

• Ferbasa (FESA4): 25%
A maior fabricante de ferroligas do Brasil divulgou em seu último boletim o aumento de 4,2% na produção no 
mês de janeiro de 2018, comparado ao mesmo período do ano anterior. Quando desagregada a produção dos 
quatro tipos de ferroligas fabricadas, o destaque, assim como no mês de dezembro, são as Ligas de Silício, que 
registraram um aumento produtivo de 23%. Já o volume de vendas, como esperado, voltou a crescer e chegou 
à marca de 24.980 toneladas, por conta da retomada às compras de um grande cliente da companhia, além da 
recomposição dos estoques de outros compradores após inventário de fim de ano. Acompanhando a melhora 

Responsáveis: Juliana Laurindo e Vinícius Versiani 
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nas vendas, a receita líquida registrou um acréscimo de 7,4% no período. Frente aos resultados apresentados, 
as expectativas de valorização do ativo se mantêm e o peso da ação segue em 25% para o mês de março.

• Eztec (EZTC3): 20%
As perspectivas para a construção civil são animadoras: de acordo com dados do Sebrae, a previsão é de que 
o PIB do setor tenha aumento de 2,6% em 2018, justificado pela relação estreita do segmento com os rumos 
da economia e política do país. Nesta mesma direção, o Índice da Confiança da Construção (ICST) alcançou a 
maior alta desde 2015 em janeiro deste ano, registrando 82,6 pontos. Além do otimismo para o setor, as ações 
da Eztec no último mês registraram retorno de 9,11%, frente aos -0,37% do SMLL e 0,52% do IBOV. Para 
março, frente às expectativas, a exposição ao ativo passa de 15% para 20%.

• Grendene (GRND3): 25%
No mês de fevereiro o desempenho da ação não acompanhou os ótimos resultados apresentados no ano de 
2017. A queda foi de 2,87% no preço da ação, sendo que a companhia conseguiu aumentar em 2017 seu EBIT em 
16,5% e sua Receita Líquida em 10,1%. Além disso, a empresa manteve a liderança nas exportações de calçados 
brasileiros pelo 15º ano consecutivo – 35,4% dos calçados brasileiros exportados em 2017. Continuamos com 
nossa perspectiva favorável para a companhia neste ano e mantemos sua exposição em 25%.

• Multiplus (MPLU3): 15%
A Multiplus se caracteriza como uma empresa que está em constante inovação, cada vez mais lançando 
novidades para seus clientes e sempre realizando parcerias com outras empresas do mercado. Recentemente 
a companhia lançou o Itaú Personnalité Multiplus Visa Infinite, que é o mais novo cartão da parceria entre o 
Itaú Unibanco, Visa e a Multiplus, contando com diferenciais em relação aos seus concorrentes. Além desta, 
a empresa também fechou parceira com a Gympass, com o objetivo de incentivar a adoção de um estilo de 
vida saudável para os clientes Multiplus. Temos boas perspectivas para a companhia no médio e longo prazo, 
entretanto, este mês decidimos reduzir a exposição do ativo para 15%.
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Carteira Growth

 Mesmo com rentabilidade abaixo do Ibovespa no acumulado de 2018, mas superando o Índice Small 
Cap, continuamos a acreditar no potencial das empresas que compõem nosso portfólio, o que vem sendo 
demonstrado pelo resultado daquelas que já divulgaram os resultados do 4° trimestre de 2017. Para aquelas 
que ainda não divulgaram resultado, caso da Odontoprev, Ser Educacional, CSU e Tegma, mantivemos nossa 
posição para o mês de março, assim como nossa perspectiva de crescimento para elas.

• Portobello Grupo (PTBL3): 10%
Com os resultados do 4° Trimestre, o EBITDA da Portobello atingiu R$ 189 milhões em 2017, representando 
uma alta de 64%, com Margem EBITIDA de 18,5%, ante 11% no mesmo período do ano passado, reafirmando 
nossa visão de recuperação para o setor, que deve continuar a apresentar resultados positivos para os próximos 
anos, junto com a recuperação do PIB e a diminuição do desemprego. Além disso, houve uma redução na 

Responsáveis: Cristhian Silva e Bruno Perry
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Dívida Líquida em relação ao EBITDA, passando de 4,03x em 2016 para 2,09x em 2017, diminuindo o risco da 
empresa. Com isso, aumentamos nossa exposição na empresa de 8% da nossa carteira para 10%.

• Iguatemi (IGTA3): 8%
Com Lucro Líquido de R$ 218,9 milhões em 2017 e R$ 64,2 milhões no 4° trimestre, representando crescimento 
de 33,3% e 29% respectivamente, a empresa continua melhorando seus resultados, junto com a melhora nas 
vendas do comércio e aumento, mesmo que pequeno, da taxa de ocupação de sua área locável, que no 4T17 
chegou a 94,2%, ante 93,4% no mesmo período do ano passado. Porém, mesmo com a manutenção de nossa 
perspectiva positiva para a empresa, estamos diminuindo nossa posição de 10% para 8%, devido à relação 
Preço/Lucro de 32,33, que se encontra mais alta do que de outras empresas do nosso portfólio, das quais 
cremos que o potencial de upside seja mais atrativo.

• CVC (CVCB3): 16%
Em linha com o que acreditamos para a empresa, no 4° trimestre de 2017 a CVC manteve seu constante 
crescimento no número de vendas e nos resultados financeiro, fechando o ano com lucro líquido de R$ 
237,4 milhões, aumento de 20% em relação a 2016 e aumento de 13,1% nas reservas confirmadas. Com isso, 
mantemos nossa posição de 16% da nossa carteira na empresa, sendo a empresa com a maior fatia de nossos 
investimentos, juntamente com a Tegma.

• Alpargatas (ALPA4): 12%
Como destaque, a venda de sandálias no mercado internacional cresceu 34,9% no 4T17 em relação ao mesmo 
período do ano passado, mostrando assim o potencial de crescimento do mercado externo, no qual ainda há 
um grande espaço para a Alpargatas crescer. Porém, os resultados não recorrentes impactaram os resultados 
líquidos, com o pagamento de R$ 125,5 milhões relativo ao ágio oriundo da aquisição da Osklen, resultando 
em um aumento no lucro líquido de apenas 0,20% em 2017, fechando o ano em R$ 362,2 milhões. Porém, 
continuamos a acreditar no crescimento da companhia para os próximos anos, principalmente pelo fato de ter 
produtos de qualidade e reconhecidos pelos consumidores, e pela entrada da Itaúsa e Cambuhy Investimentos 
no quadro sócios da empresa.  Assim, mantemos nossa exposição à empresa em 12%.
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• Gerdau (GOAU4): 12% 
 A empresa apresenta uma valorização significativa desde o final de 2017, com o intuito de proteger a 
carteira de uma possível realização por parte dos acionistas, a equipe Value decidiu diminuir o peso do ativo 
na carteira.

• Alupar (APLUP11): 12%
 A companhia de distribuição de energia passa a representar 12% da carteira Value do mês de Março. 
A decisão de diminuir o peso do ativo foi tomada pela equipe depois de serem levados em consideração o 
resultado negativo do mês de Fevereiro e as incertezas do setor. 

Carteira Value
Responsáveis: Kamilla Menezes e Vinícius Viegas



• Gol (GOLL4): 12%
 A divulgação dos resultados do quarto trimestre da empresa de transporte aéreo está confirmada para 
primeira quinzena de Março, com isso, as informações de relatórios até então analisadas seguem sendo as do 
terceiro trimestre de 2017. Devido a forte valorização do ativo no mês de Fevereiro e as instabilidades que a 
divulgação de resultado pode trazer, a equipe Value decidiu proteger a carteira e diminuir a exposição no ativo. 
Dessa forma, a Gol Linhas Aéreas passa de 20% para 12% da carteira.  

• Qgep Pariticipações SA (QGEP3): 12%
 A empresa de exploração de petróleo apresentou uma correção no preço do ativo nos dois primeiros 
meses de 2018. O fato da equipe acreditar no fim dessa correção somado às fortes expectativas para a divulgação 
do resultado na primeira quinzena de Março, fizeram com que o ativo volte para a carteira Value desse mês. 

• Helbor (HBOR3): 12%
 A Helbor passa a fazer parte da carteira Value do mês de Março, pois apresentou uma prévia dos 
demonstrativos do 4T17 muito positiva. Ademais, a empresa compõe o setor de construção civil, o qual começa 
a apresentar alta frente a retomada da economia brasileira.  

 Os demais ativos seguem com a mesma distribuição do mês anterior devido à manutenção de nossas 
expectativas:
• Sul Americana SA (SULA11): 20%
• Even (EVEN3): 20%

MARÇO, 2018
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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.


