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Por   Isis Lira

Terminando o primeiro trimestre do ano, a inflação no mês de março fechou em 0,09% 
com um acumulado de 0,70% no ano e de 2,68% nos últimos doze meses. Tal comportamento de 
desaceleração no nível de preços levou o Copom a efetuar mais um corte na taxa Selic, agora em 
6,5% a.a (menor nível desde sua criação em 1996). Para a próxima reunião, em 16 de maio, já foi 
sinalizado a possibilidade de mais uma queda.

Além disso, as contas públicas que surpreenderam nos meses de janeiro e fevereiro, quando 
o acumulado foi um superávit de R$ 11,94 bi, apresentaram um déficit de R$ 24,828 bi apenas em 
março (devido à antecipação no pagamento de R$ 9,5 bi em precatórios). Mesmo com um déficit 
de R$ 12,89 bi no primeiro trimestre, a expectativa do mercado é que a meta de déficit (R$ 159 
bi) seja cumprida sem maiores contratempos, o que indica uma postura mais rígida do governo 
perante aos ajustes fiscais. 

No cenário internacional, a alta nos rendimentos dos Títulos do Tesouro dos Estados 
Unidos aliada à sinalização do banco central norte-americano sobre a possibilidade de novos 
aumentos na taxa de juros como meio de controlar a inflação, fez com que o dólar chegasse a R$ 
3,48 (maior valor desde junho de 2016). É válido destacar que os Estados Unidos detêm grande 
capacidade de atrair recursos com alterações na taxa de juros, principalmente aqueles vindos de 
economias com maior grau incerteza – como o caso do Brasil. 

Ainda que as perspectivas pareçam favoráveis para o ano de 2018, com a expectativa de 
um crescimento de 2,8% do PIB e inflação próxima a 3,5% (segundo o boletim Focus de 23 de 
abril), a grande incerteza – que parece ter aumentado após a condenação em segunda instância 
e prisão do ex-presidente Lula – associada ao processo eleitoral, ainda é um fator limitador do 
investimento interno que atua em contrapartida ao cenário favorável da inflação. É necessário 
ter atenção aos desdobramentos relacionados à conjuntura política, visto que esses tendem a 
intensificar-se com a proximidade do início da campanha eleitoral e definição dos candidatos 
à presidência, além das decisões do Federal Reserve com relação à taxa de juros americana que 
podem diminuir a disponibilidade de capital, influenciando assim nas decisões de investimento 
nos mercados de ações e títulos brasileiros.   
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Review Setorial

 
 O setor de seguros segue com expectativas positivas para os próximos meses já que, de acordo com 
a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNSeg), 2018 é uma extensão dos anos anteriores, que tiveram bons resultados, havendo 
ainda possibilidade de melhora diante do atual cenário econômico.

 Outro setor que apresenta previsão de crescimento é o de fidelização, com a Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf) demonstrando animação para os próximos meses após 
os resultados divulgados a respeito de 2017, como aumento do número e do engajamento dos clientes 
fidelizados, bem como dos lucros das empresas.

 De acordo com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), as vendas do setor de siderurgia em 2018 
já estão melhores do que aquelas no mesmo período do ano anterior e, assim, os próximos meses devem 
continuar favoráveis. Por sua vez, com a melhora da economia, o setor calçadista reage bem e tem boas 
expectativas, tendo ocorrido alta na geração de empregos já no primeiro bimestre do ano.

 No que diz respeito ao petróleo e ao gás, a futura privatização de parte das refinarias brasileiras 
promete estabilizar o preço da gasolina e gerar novos investimentos no ramo. Consequentemente, apesar de 
algumas incertezas, o setor pode ter futuro promissor.

 O Ministério do Turismo lançou políticas de incentivo voltadas ao crescimento do setor de turismo 
nos próximos anos, com geração de empregos e aumento da receita para o segmento. Diante disso, os 
resultados devem ser melhores do que aqueles existentes até então, tendo havido somente um crescimento 
modesto ao longo dos últimos anos.

 Já o ramo da construção civil se mostra cautelosamente otimista, com aumento das vendas de material 
de construção e retomada gradual do setor. No mais, a previsão para o setor educacional, bem como o de 
transportes, saúde, serviços e energia, continua neutra, não sendo possível detectar crescimento ou queda 
significativo para os próximos meses. 

 Em contrapartida, o setor imobiliário se encontra num momento de incertezas. Se, por um lado, 
melhoram-se as condições de investimentos no setor, com juros de crédito em queda ou, pelo menos, 
constantes, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), 
por outro, o Brasil ainda não se encontra num cenário positivo para que o investimento em imóveis volte a 
ser opção primária dos brasileiros.
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Carteira Dividend Yield

• ABC Brasil (ABCB4): 15%
Com a recuperação dos papéis no último mês, as expectativas depositadas nos indicadores financeiros da 
empresa demonstraram-se coerentes. A divulgação dos resultados do primeiro trimestre do banco, prevista 
para a primeira quinzena do mês de maio, permitirá uma análise embasada do desempenho. O ABC Brasil 
segue na carteira Dividend, mas com uma pequena diminuição para 15%.

• Copel (CPLE6): 15%
A Copel ainda não divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2018, mas estamos otimistas quanto à 
manutenção do bom desempenho que a mesma vem apresentando ultimamente, pois trata-se de uma empresa 
bem administrada e com ótimos fundamentos. Seu P/L é um dos menores do setor: 6,86; além de EV/EBIT de 
6,32 e um bom histórico de pagamento de dividendos. Para o mês de maio, a ação terá participação de 15% na 
nossa carteira.

Responsáveis: Juliana   Laurindo e Vinícius Versiani
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• Ecorodovias (ECOR3): 12%
A EcoRodovias é uma companhia de infraestrutura logística integrada fundada em 1997 pela Primav 
Construções e Comércio Ltda. O modal rodoviário é o mais extenso e desenvolvido dos modais de transporte 
do país. As concessões rodoviárias da EcoRodovias interligam grandes centros industriais, de produção, de 
consumo e de turismo nacionais, bem como os três maiores portos do Brasil (Santos, Paranaguá, Rio Grande e 
Vitória), além de darem acesso a outros países do Mercosul. O lucro líquido da companhia subiu 50% no 1T18 
em relação ao mesmo período do ano passado, resultado do aumento do tráfego nas rodovias que a companhia 
opera, além do reajuste tarifário e redução de despesas financeiras, consequência da redução da taxa de juros. 
Houve também aumento no EBITDA da companhia em 10,7% e Margem EBITDA em 3,4%. A expectativa 
é da continuidade no aumento do tráfego em suas concessões rodoviárias, que já cresceu 2% neste primeiro 
trimestre e investimentos em novos projetos. Para este mês incluímos a ação na carteira com um peso de 12%.

• Ferbasa (FESA4): 15%
De acordo com o boletim mensal divulgado pela companhia na segunda quinzena de abril, a receita líquida e o 
volume de vendas registraram crescimento em relação ao mês anterior e ao mesmo período de 2017. Entretanto, 
a instabilidade no cenário internacional, ainda presente com as restrições comerciais e negociações entre EUA 
e China, dificultam a recuperação do ativo. Para o mês de maio, os papéis da Ferbasa seguem na carteira com 
peso 15%.

• Eztec (EZTC3): 12%
A divulgação dos resultados preliminares da companhia revelou uma queda considerável dos distratos que 
permitiu a recuperação da receita de vendas, quando comparada com trimestres anteriores. Entretanto, o ritmo 
lento das vendas dos estoques, que nos primeiros três meses desse ano foram de apenas 6,6%, revelam que o 
setor ainda não retomou o ritmo de crescimento e dinâmica anterior à recessão. Por isso, para o mês de maio, 
o ativo passa de 18% para 12% na composição do portfólio.

• Grendene (GRND3): 16%
A Grendene, fabricante e varejista de calçados reportou um lucro líquido de R$ 156,1 milhões, configurando 
uma queda de 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, cabe ressaltar que a queda no 
lucro foi fortemente impactada pela diminuição das taxas de juros ao longo do ano passado, ocasionando numa 
menor receita financeira, já que a empresa mantém um elevado caixa. Em relação aos resultados operacionais, 
a companhia apresentou aumento de 9,6% do seu EBITDA, em função do aumento das vendas no mercado 
interno (7,5%) e externo (4,9%). A empresa deve continuar a se aproveitar do crescimento econômico brasileiro 
e continuamos com sua participação na nossa carteira em 16%.

• Qualicorp (QUAL3): 15%
A ação da empresa se valorizou em mais de 10% no mês de abril, recuperando uma parte da queda sofrida nos 
meses anteriores. Os resultados do primeiro trimestre serão divulgados no dia 10, e estamos otimistas quanto 
aos números operacionais, já que a companhia tem se esforçado no controle de custos e para oferecer planos 
de saúde mais baratos para a sua carteira de clientes. Acreditamos que a empresa ainda se encontra barata e 
continuamos com nossa exposição em 15%.
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Carteira Growth
Responsáveis: Cristhian Silva e Bruno Perry 

• OdontoPrev (ODPV3): 14% 
Os resultados do 1T18 vieram positivos, com redução da sinistralidade e aumento de sua base de clientes em 29 
mil vidas, chegando a 6,3 milhões de beneficiários, seu EBITDA ajustado atingiu R$ 106 milhões, alta de 17,7% 
em relação ao mesmo período do ano passado, resultando em lucro líquido de R$ 82 milhões, 18,9% superior 
ao 1T17. Com isso, aumentamos nossa exposição de 6% para 14%.

• Iguatemi (IGTA3): 0%
Mesmo com nossa perspectiva positiva para o aumento de vendas dos shoppings, estamos retirando a empresa 
da carteira de maio, devido à alta relação P/L que está em cerca de 30.
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• Alpargatas (ALPA4): 13%
Continuamos com nossa perspectiva positiva para os resultados da empresa no longo prazo, porém, devido à 
queda em sua cotação desde o início do ano, estamos reduzindo nossa exposição de 15% para 13%.

As demais posições foram mantidas, devido a manutenção de nossas perspectivas: 
•  CVC (22%)
•  Portobello (14%)
• CSU (15%)
•  Tegma (22%).
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 Os pesos para o mês de maio permanecem os mesmos do mês anterior devido à manutenção das nossas 
expectativas para a macroeconomia, não sinalizando grandes alterações do cenário atual. Espera-se que as 
empresas mantenham seus resultados e que não haja nenhuma situação adversa. Assim, com a divulgação dos 
resultados do segundo trimestre e as notícias do próximo mês, os pesos serão avaliados novamente no próximo 
relatório de alocação dos ativos.
•  Queiroz Galvão (QGEP3): 12%
•  SulAmérica (SULA11): 20%
•  Even (EVEN3): 10%
•  Eletropaulo (ELPL3): 12%
•  Gerdau (GOAU4): 12%
•  Gol (GOLL4): 17%
• Helbor (HBOR3)17%

Carteira Value
Responsáveis: Kamilla Menezes e Vinícius Viegas
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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.


