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Por Ísis Lira e Wilson Rotatori

Após um ano turbulento na política e mais esperançoso para a economia, 2018 inicia-
se com um cenário interno um pouco mais favorável. Segundo o último Boletim Focus do 
Banco Central (26/12) a previsão de crescimento é de 0,98% em 2017 (frente uma expectativa 
de 0,50% em janeiro/17) e 2,68% em 2018. A taxa básica de juros, Selic, finalizou o ano em 
7% a.a., com previsão de queda para 6,75% a.a. logo nos primeiros meses. Tais variáveis 
somadas a uma taxa de inflação (IPCA) controlada e dentro da meta - 2,21% em 2017 e 
próximo a 4% em 2018 - e ao desemprego menor, que chegou ao patamar de 12% no terceiro 
trimestre (menor taxa em 2017, sendo 0,6% inferior ao período anterior) - representam um 
quadro estável e favorável ao reaquecimento da economia. 

No cenário político, podemos considerar como positiva a realização das eleições 
presidenciais. Estas podem significar uma nova direção para reformas da Previdência 
e Tributária que estão em discussão, mas que encontram dificuldades de implementação 
por conta da fragmentação da base política e do alto índice de rejeição do governo. Ambas 
representam pontos importantes para a retomada do crescimento ao estimular investimentos 
e desafogar as contas públicas (a previsão de déficit primário já se encontra na casa dos R$ 
159 bilhões).

No cenário internacional, a Reforma Tributária aprovada nos Estados Unidos foi um 
dos últimos acontecimentos de 2017 com potencial de causar impacto no Brasil no decorrer 
do ano. Um dos pontos sancionados é a redução do imposto de renda para pessoas jurídicas 
(de 35% para 21% já em 2018) que objetiva incentivar o investimento no próprio país, o 
que pode tornar mais custosa a relação entre Brasil e Estados Unidos para o primeiro – 
principalmente pelo encarecimento relativo às exportações de produtos brasileiros. Previsões 
de mercado salientam que a reforma pode causar ainda uma alta dos juros americanos como 
consequência de um aumento do déficit público, fato este que pode ocasionar uma fuga de 
capitais dos demais países do mundo e uma valorização do dólar, afetando diretamente a 
decisão de investimento dos agentes.

As previsões e expectativas para o ano que se inicia são mais positivas comparadas aos 
últimos anos. A relativa “estabilidade” das principais variáveis macroeconômicas sinalizam 
uma melhora significativa da economia brasileira, com aumento da confiança para se investir, 
taxas de juros mais baixas a incentivar o investimento direto e também o mercado de ações, 
uma vez que os instrumentos de renda fixa se tornam menos atrativos. Entretanto, as eleições 
presidenciais e as dúvidas sobre os efeitos da reforma tributária americana podem significar 
ruídos frente à “calmaria” que se estabelece, sendo importantes fatores de atenção para a 
economia local.
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Review Setorial

 De acordo com o IBGE, no que tange à safra agrícola, a previsão é de que em 2018 haja retração 
de 9,2% em relação à safra de 2017. Estima-se que o milho e a soja tenham quedas mais acentuadas que as 
demais produções de grãos. Prevê-se cenário oposto para a produção de algodão. O clima favorável, a alta 
dos preços no mercado internacional e a melhora da qualidade do produto brasileiro são os principais fatores 
que devem propulsionar o plantio dessa cultura. Com relação ao mercado norte americano, o departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima que áreas até então destinadas ao plantio da segunda 
safra de milho serão direcionadas ao plantio de algodão.

 No comércio, a continuada queda nas taxas de juros e a melhora no índice de confiança do consumidor 
apresentam-se como principais fatores que podem promover o crescimento do setor em 2018. Conforme a 
pesquisa apurada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a retomada da economia deve refletir também 
na reversão do cenário de baixa contratação de crédito para investimento por parte das micro e pequenas 
empresas, apresentando resultados já no primeiro trimestre de 2018.

Além disso, segundo o Ministério do Turismo, a chegada do verão eleva o otimismo acerca das vendas 
das agências de viagens, principalmente devido à crescente intenção dos brasileiros em viajarem pelo país, 
sendo que os estados nordestinos estão entre os destinos com maiores demandas. 

 Diante de um ano eleitoral, a avaliação é de que o setor educacional se mantenha no centro das 
agendas econômica e política do próximo ano, levando à reversão do cenário de estagnação vivenciado em 
2017. Os setores de saúde e seguros também apresentam expectativas de crescimento para o próximo ano.

 Após quatro anos de queda, o setor siderúrgico ensaiou recuperação em 2017 e figura entre os setores 
com tendência de crescimento no ano de 2018. As perspectivas são de ganhos consistentes no curto prazo. 
Mesmo com reajustes de aproximadamente 25% no preço do aço, a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (ANFAVEA) também projeta crescimento para as vendas de veículos no ano. 

 Ademais, o setor de construção civil apresentou em dezembro o maior nível de confiança desde 
janeiro de 2015. O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI – FGV) de mão de obra também aumentou 
neste mês. Tal índice pode indicar a retomada do crescimento e o aumento de demanda para os próximos 
três meses. 
O setor de energia elétrica também tende a apresentar crescimento da oferta no ano de 2018 e, durante 
os meses do verão, o consumidor deverá transitar da atual bandeira tarifária vermelha para contas de luz 
com tarifa amarela. Contudo, ainda em 2018, os consumidores residenciais poderão continuar custeando 
subsídios ao setor.

 Por fim, no que se refere ao setor de exploração e refinos de petróleo, a Agência Internacional de 
Energia (IEA) estima que, mantida a demanda observada em 2017, o mercado mundial de petróleo poderá 
apresentar déficit em 2018, o que contribuiria para a elevação dos preços da commodity. 

Por Andressa Terra e Juliana Mota
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Carteira Dividend Yield

Ferbasa (FESA4): 20%
 Os ativos da companhia de siderurgia registraram alta de 21% no último mês, demonstrando a solidez 
da empresa e atendendo às expectativas. Com a recuperação da economia brasileira, alta do minério de ferro 
no último trimestre e os resultados divulgados no relatório da companhia em novembro, há um otimismo do 
mercado com relação aos papéis da Ferbasa, o que justifica a exposição de 20% na carteira.

Eztec (EZTC3): 20%
 A Eztec fez jus às expectativas do mercado, encerrando o ano com uma valorização aproximada de 40%, 
tendo no mês de dezembro um aumento de cerca de 3,8% no valor do ativo. O momento é de otimismo em 
relação ao setor de construção civil, que vem demonstrando fortes sinais de recuperação da crise. A construtora 
possui um alto valor em caixa, o que a possibilita aproveitar as oportunidades do mercado e colabora com a 
expectativa de que os bons resultados continuem. Por esses motivos, o ativo entrará na carteira com um peso 
de 20%.

Multiplus (MPLU3): 20%
 A Multiplus vem se destacando cada vez mais na batalha pelo market share com sua principal 
concorrente, a Smiles. Bons investimentos estão trazendo resultados para a companhia. O cenário atual é de 

Responsáveis: Juliana Laurindo e Vinícius Versiani
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aumento dos gastos em cartão de crédito, unido ao aumento da oferta de voos, o que garante bons resultados 
ao setor de programas de fidelidades no qual a Multiplus está inserida. Devido a este otimismo, a ação será 
incluída na carteira com um peso de 20%.
 
Grendene (GRND3): 20%
 A Grendene é uma das maiores produtoras mundiais de calçados, detentora de marcas de sucesso, 
como Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Zizou. A empresa, mesmo 
em momentos de retração do consumo com a crise econômica, conseguiu entregar bons resultados, fruto do 
controle de custos e despesas adotado nos últimos anos. Com ótimos indicadores de ROIC, ROE e Margem 
Líquida (24,89%, 21,51% e 30,25% respectivamente), a Grendene se situa com uma das mais consolidadas 
empresas do Brasil e a expectativa para o próximo ano é de aumento do faturamento, proveniente da melhora 
das condições econômicas. Incluímos o papel na nossa carteira com uma exposição em 20%.

ABC Brasil (ABCB4): 20%
 O ABC é um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio 
a grande porte, habilitado a operar nas carteiras Comercial, de Investimentos, Financeira, Crédito Imobiliário 
e Câmbio, contando ainda com uma agência nas Ilhas Cayman. Apesar de ser um banco de médio porte, o 
ABC vem conseguindo expandir sua atuação e melhorar seus resultados nos últimos anos. A carteira de crédito 
expandida cresceu 8,5% no 3T17 em relação ao mesmo período do ano passado e obteve um crescimento 
médio de sua receita de 18,24% nos últimos 5 anos. O banco também apresenta bom nível de solvência, com 
um Índice de Basiléia de 17,05% (no Brasil, o índice mínimo é de 11%). Acreditando no potencial da empresa 
em apresentar bons resultados este ano, incluímos o papel em nossa carteira com um peso de 20%.
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Carteira Growth

Alpargatas (ALPA4): 15%
 Com uma valorização de 77% no ano de 2017, a empresa atingiu as expectativas. Em 2018, as expectativas 
são de que a companhia mantenha o ritmo de crescimento, com sua estratégia de expansão em mercados 
internacionais. Já para o mercado interno, em conferência recente da APIMEC, o presidente da companhia, 
Márcio Utsch, disse que a estratégia é ampliar a venda de produtos com preço mais baixos, como sandálias 
na faixa de R$ 15,00 e R$ 20,00, que oferecem a mesma margem à companhia que produtos com preço mais 
elevados. A companhia pretende, ainda, ampliar a venda de produtos considerados extensão da marca, como 
óculos de sol e vestuário. Sendo assim, a companhia entrará com peso de 25% em janeiro em nossa carteira.

CVC (CVCB3): 15%
 Com uma valorização de 110% no ano de 2017, o setor de turismo foi um dos que mais se beneficiou, 
ao lado do setor de varejo, da retomada (ainda que tímida) da economia em 2017. Com uma estratégia de 
crescimento inorgânica em 2017, com a compra da Visual Turismo e da Check In, por exemplo, espera-se 
que a empresa continue com aquisição de empresas que tornem o portfólio mais interessante em 2018. 
Sendo assim, a companhia entrará com peso de 20% em janeiro.

Responsáveis: Cristhian Silva e Bruno Perry
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Tegma Gestão Logística (TGMA3): 14%
 A Tegma Gestão Logística provê serviços de logística, distribuição e transporte para o setor automotivo 
no Brasil, realizando o transporte rodoviário desde a montadora ou o porto até as concessionárias em todo 
o país; gestão de pátios e de estoques de montadoras; rastreamento online e PDI (pre-delivery-inspection), 
atividade que consiste na preparação pré venda do veículo, além de serviços de logística para o setor de bens de 
consumo. A empresa se consolidou como líder na logística de veículos zero-quilômetro no mercado brasileiro, 
detendo mais de 30% de market share, além de ser a maior operadora logística do segmento na América Latina, 
transportando mais de 1 milhão de veículos zero-quilômetro por ano. Como vantagem, a empresa possui 
flexibilidade em momentos de recessão e facilidade de expansão, devido ao fato de 90% da sua frota de 1,3 mil 
cegonhas utilizadas, além do equipamento usado no transporte de veículos, serem terceirizados, permitindo 
uma alta distribuição de dividendos, apresentando um payout acima de 50%. Com a retomada do crescimento 
do PIB e a expansão da produção de veículos zero quilômetro, cria-se uma boa oportunidade para a Tegma, 
que entra com peso 14% na carteira.

IGUATEMI (IGTA3): 13%
 Com uma valorização de 51% no ano de 2017, a empresa configura-se como uma das empresas mais 
bem administradas do setor de Shopping Centers. Ademais, empresa passa a integrar em 2018, juntamente 
com a Fleury, o índice Ibovespa. A boa administração trouxe resultados. No último dia 12 de dezembro, a 
empresa viu seu rating nacional de longo prazo ser elevado pela Fitch Ratings para AAA. Espera-se que, com 
uma retomada mais forte da economia em 2018, mais pessoas passem a circular pelos Shoppings Centers, o 
que consequentemente atrai um maior volume de lojistas, aumentando assim o lucro das administradoras. Por 
esses fatores, a empresa entrará com peso de 13% em janeiro.

Ser Educacional (SEER3): 12%
 Com uma valorização de 68% no ano de 2017, a empresa consolidou-se como a principal rede de 
educação de ensino superior no Nordeste. Com uma estratégia de maior inserção de seus estudantes no mercado 
de trabalho nos os próximos anos, definida pelo seu presidente como “trabalhabilidade”, a estratégia pode atrair 
um maior número de estudantes já em 2018. Além do mais, a companhia passará a adotar uma plataforma 
de ensino hibrida, que permitirá a seus estudantes estudar 100% presencial ou a distância, ou mesclar as duas 
modalidades de acordo com suas necessidades. Sendo assim, a empresa contará com peso de 15% em janeiro. 

OdontoPrev (ODPV3): 12%
 A OdontoPrev é líder em planos odontológicos na América latina, com mais de 6 milhões de beneficiários. 
Listada no Novo Mercado da B3 desde 2006, a receita líquida atingiu R$ 359,788 milhões no 3T17.  Nos 
9M17, a receita totalizou R$ 1,065 bilhão, 5,2% acima do mesmo período do ano anterior. O EBITDA atingiu 
R$ 81,389 milhões no 3T17, 26,4% superior ao 3T16, com expansão de margem para 22,6%, 3,9 p.p acima dos 
18,7% no 3T16. Nos 9M17, o EBITDA atingiu R$ 257,767 milhões, 13,0% acima dos 9M16, com margem de 
24,2%. As aplicações financeiras da OdontoPrev são compostas de cotas de fundo de investimento exclusivo 
e certificados de depósito bancário de instituições de primeira linha, em sua maioria, com liquidez imediata. 
Apesar do cenário econômico com altas taxas de desemprego, a empresa consegue se manter por apresentar 
uma carteira diversificada e composta principalmente por clientes corporativos, o que dificulta o abandono do 
plano odontológico.
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CSU (CARD3): 11%
 A CSU atua no processamento de cartões de Bancos e Varejistas, sendo líder no mercado brasileiro de 
prestação de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo, relacionamento com clientes, processamento 
e transações eletrônicas, com 26,1 milhões de cartões cadastrados, representado um aumento de 11,7% nos 
últimos 12 meses e 22 milhões de cartões faturados, aumento de 16,1% nos últimos 12 meses. Além disso, a 
empresa também provê soluções de marketing de relacionamento e programas de fidelidade e e-commerce. 
Também presta serviço de infraestrutura de TI e serviços de gestão e terceirização de data centers, além de 
prestar serviços de tele atendimento, help desk, cobrança, back office, televendas, engajamento e relacionamento 
com o cliente. Tendo uma receita bruta de R$ 136,3 milhões no 3T17, 58,33% veio do serviço de cartões 
de crédito, programas de fidelidade e relacionamento com clientes e 41,67% do mercado de contact center, 
oferecendo atendimento ao consumidor (SAC), telemarketing, suporte técnico dentre outros. Com um preço 
atrativo de suas ações (P/L de 10,53), a CSU se mostra uma boa opção para o setor de TI e Cartões de plástico. 
Sendo assim, a empresa passa a integrar a carteira em janeiro com peso de 11%.

PortoBello Grupo (PTBL3): 8%
 Maior empresa de revestimentos cerâmicos da América Latina, a PortoBello Grupo produz produtos 
de revestimentos cerâmicos e porcelânicos, atuando também na prestação de serviços complementares para 
aplicação no ramo de materiais de construção civil e exportando para mais de 60 países. Com Receita Bruta 
no ano acumulando R$ 961 milhões e lucro líquido de R$ 59 milhões no mesmo período, a empresa se mostra 
uma boa alternativa para exposição no setor imobiliário, podendo atuar em reformas e construção de novos 
empreendimentos imobiliários por ser uma forte marca no setor.
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 A recuperação dos principais benchmarks da carteira Value, em dezembro, repercutiu de forma positiva 
também em seu desempenho. Mesmo com o fechamento do IBOV em 6,16% e do SMLL em 7,03%, o portfólio 
se manteve com performance superior. Esse fechou o ano de 2017 com 55,68%, com desempenho de 13,89% 
no último mês.

Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP3): 20%
 A empresa Queiroz Galvão Exploração e Produção, a maior empresa produtora de controle privado 
no setor de Exploração e Produção do Brasil, reportou lucro recorrente ao longo de 2017 e fechou o mês de 
dezembro com valorização em torno de 27,98%. Por acreditar no contínuo bom desempenho do ativo frente 
aos demais players do setor, optou-se por manter-se a exposição do ativo em 20%.

SulAmérica (SULA11): 20%
 O ativo SULA11 ao longo de 2017 apresentou oscilações no que tange ao valor de sua ação. Porém, 
apresentou bons resultados em todos os trimestres já divulgados. Acredita-se que com a recuperação 
econômica a empresa continuará aumentando o número de segurados, tendência já mostrada no comparativo 
dos resultados com o ano anterior. Com isso, a equipe Value optou por permanecer com a exposição do ativo 

Carteira Value
Responsáveis: Kamilla Menezes e Vinícius Viegas



em 20%.
Even Construtora (EVEN3): 20%
 Correspondendo às expectativas, o ativo EVEN3 fechou o mês de dezembro com valorização de 
15,73%. Devido aos seus resultados estarem correlacionados à recuperação econômica, acredita-se que a 
empresa atuante do setor de construção civil apresentará crescimento em curto e médio prazo. Por acreditar na 
valorização do papel, a equipe definiu que sua exposição será de 20%.

Bradesco Participações (BRAP4): 20%
 Em dezembro, a Bradespar divulgou a participação em um leilão de oferta pública para aquisição de 
ações da CPFL Energia. Com isso, a empresa aumentou sua participação no capital social da empresa, que 
já correspondia a 5,25%. Visto suas aquisições e a previsão de aumento do preço do minério, acredita-se no 
crescimento da empresa em curto e médio prazo, portanto optou-se por manter a exposição ao ativo em 20%.

Eletropaulo (ELPL3): 20%
 O ativo ELPL3, apesar da brusca queda no primeiro trimestre de 2017, vem apresentando lenta 
recuperação. A desvalorização do ativo consistiu na troca de posição de um fundo, terceiro maior detentor 
do capital social da empresa. No entanto, acredita-se que o papel continuará se valorizando devido aos bons 
resultados esperados na divulgação do quarto trimestre do ano. Com isso, optou-se por manter a exposição ao 
ativo em 20%.

JANEIRO, 2018

Carteira Mensal -  Janeiro             Página 09



JANEIRO, 2018

Carteira Mensal -  Janeiro            Página 10

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.


