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Por Kamilla Menezes
 No setor de construção as previsões continuam não sendo otimistas, diante das propostas do gover-
no. A liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) gera impactos na construção civil, pois 
o mesmo podia ser utilizado para dar entrada em financiamentos de casa própria de programas de moradia 
popular. Porém, segundo a pesquisa Sondagem Indústria da Construção, o Índice de Confiança do Empresá-
rio Construção (ICEI-Construção) subiu para 57 pontos em junho, com alta de 1,2 ponto em relação a maio. 
Alinhado a isso, o Índice de Confiança da Construção Civil (ICST – FGV) subiu 2,1 pontos de maio para 
junho, depois de um recuo de 1,8 ponto de abril para maio.
 Por sua vez, a atividade de aluguel de imóveis apresenta bons resultados. De acordo com o Índice 
FipeZap, o valor médio do aluguel de imóveis no pais subiu 0,36% em junho e completou o sétimo mês segui-
do de alta. Somado a isso, os alugueis acumulam alta de 3,45%, acima da inflação, nos primeiros seis meses, 
demonstrando a confiança do ramo. 
 Ao analisar-se o setor gás, nota-se otimismo. O governo está com propostas para melhorar o acesso 
das empresas do setor privado à infraestrutura de escoamento e transporte de gás natural. Isso impacta dire-
tamente na competitividade do mercado. A meta é que o preço do gás natural passe de US$ 14 por milhão de 
BTU (unidade térmica britânica, na sigla em inglês) para US$ 6 ou US$ 7. No que tange ao petróleo as expec-
tativas vão na contramão. No mês de junho, o refino do petróleo foi de 51,4 milhões de barris, o que significa 
uma queda de 6,1% ante o mesmo mês de 2018, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
 O setor automotivo segue com expectativas positivas, principalmente após o acordo do Mercosul 
com a União Europeia. A ratificação desse acordo prevê o livre comércio de veículos por 15 anos. Antes desse 
processo ocorrer, haverá um período transitório de 7 anos, que será aplicada uma cota transitória para 50 mil 
veículos por ano com alíquota de 17,5%, bem menos do que os atuais 35%.
 A avaliação do setor de seguros segue com tendências positivas. De janeiro a maio desse ano, o núme-
ro de seguros patrimoniais, que envolve a proteção a dados e responsabilidade, expandiu em 15,7%, de acordo 
com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). Outros segmentos que apresentaram alta foi de 
seguros de vida e previdência (11,3%) e seguros de automóveis (2,6%). Esse cenário evidencia as boas pers-
pectivas para o crescimento e expansão do setor.



Objetivo da carteira

 A carteira tem como objetivo obter lucro no longo prazo, através de investimentos em ações, FIIs e 
renda fixa como reserva de oportunidade para realizar a compra de ações e FIIs em momento de queda na 
bolsa, com foco no potencial de geração de renda das empresas.
 Utilizaremos como benchmark 2 principais índices, o IBrX 100, composto pelas 100 ativos de maior 
negociabilidade e representatividade da B3, devido a nossa alta exposição a empresas, além do CDI.
 O mês de julho tivemos um resultado de 3,87% no mês, ante 1,08% do IBrX-100 e 0,44% do CDI.
 Para o mês de julho, 62,50% da carteira estará em ações, 30% em renda fixa e 7,50% da carteira estará 
alocada em FIIs.
 Além disso, estamos diminuindo nossa exposição em empresas que tiveram uma alta muito expres-
siva nos últimos meses, e aumentando nossa posição nas empresas que já são grandes geradoras de caixa, e 
ainda se encontram baratas de acordo com a nossa visão.

Pontos principais
 Ações

 A Enauta divulgou sua produção média diária no Campo de Manati de 2,8 milhões de m³/dia, apre-
sentando uma queda de 13% frente ao último trimestre. Além disso, a empresa está licenciando a instalação 
de um FPSO com capacidade de produção de 50 mil barris por dia, com previsão para o início da produção 
em 2022.
 Em prévia operacional divulgada, a EZTEC anunciou vendas líquidas de R$ 372 milhões no 2T19, 
número 23% maior do que o 1T19.
 Também em prévia operacional divulgada, a Tenda fechou o 2T19 com venda líquida de R$ 479,9 
milhões, valor 17,94% maior do que o 1T19.

 Fundos de Investimento Imobiliário

 No início de julho, o GGRC11 adquiriu o galpão logístico locado para a Suzano papel e Celulose pelo 
valor e R$ 54 milhões, com locação até maio de 2025, e cap rate de 9,48%a.a..
 Renda Fixa
 Nossa posição em renda fixa, para realizarmos compras em períodos de queda dos ativos de renda 
variável, será feita no fundo Devant Solidus Cash, que possui rentabilidade meta de 108% do CDI.

 Carteira recomendada mensal

 Performance por ação



 Performance por ação 

 Performance histórica
 Em julho, nossa carteira performou 4,88%, contra 1,17% do IBRX-100, 0,84% do Ibovespa e 0,57% do 
CDI.
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