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Por Paulo Betbeder
 A Confederação Nacional da Indústria já havia, em setembro, registrado uma elevação em seu ín-
dice de intenção de investimento para o setor de construção civil, apresentando 37,2 pontos (se situ-
ando acima de sua média histórica). Já o Índice de Confiança da Construção (ICST – FGV/IBRE) caiu 
0,5 ponto, também no mês de setembro, no entanto, apesar da queda, o índice apresentou alta nos me-
ses de junho a agosto, o que indica que a confiança no setor ainda segue em uma tendência positiva.
 No que diz respeito ao setor de petróleo e gás natural, as avaliações de produção de petróleo e gás 
natural da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para agosto foram positivas 
para os dois itens citados, sendo que, em agosto, a produção de petróleo foi 7,7% maior que em julho (+18,5% 
em relação a agosto de 2018) e a produção de gás natural registrou um aumento de 7,4%, também em rela-
ção a julho (+25,3% em relação a agosto de 2018). Adicionando o fator dos resultados dos leilões dos blocos 
marítimos realizados pela esfera pública, o setor nacional apresenta expectativas positivas. No entanto, deve-
-se ressaltar a incerteza que sonda o mercado internacional, dados os ataques terroristas que ocorreram em 
uma indústria petrolífera na Arábia Saudita e os cortes de oferta do produto resultantes do acontecimento.
 Quanto ao comércio varejista, a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC – IBGE) apresentou, em agos-
to, um setor estável, com um crescimento de apenas 0,1% em relação a julho, na série livre de influências 
sazonais. No entanto, com a chegada do fim de ano, e com a influência da sazonalidade, a perspectiva é de 
maior aquecimento das vendas e também das contratações de funcionários temporários, esperando-se as-
sim, melhores resultados do setor. O setor de alimentos também apresenta perspectivas positivas, dada a in-
fluência que o desempenho da economia exerce sobre suas atividades, na qual, mesmo com certas incerte-
zas sobre os resultados da economia em 2019, espera-se que o setor continue com resultados consistentes.
 Já o setor automotivo deve ser observado com uma maior cautela, visto que tanto a pro-
dução (-8,3%) quanto licenciamentos (-3,3%) e exportações (-0,2%) se reduziram em setem-
bro quando comparados ao mês anterior, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea). Contudo, na comparação anual (setembro de 2019 ante setembro de 2018) 
tanto a produção quanto o licenciamento registraram aumentos (10,9% e 10,1%, respectivamente).
 No que tange ao setor financeiro, deve-se atentar às instabilidades e incertezas que o se-
tor vem passando no decorrer do ano, dada a conjuntura política e o comportamento internacio-
nal de outras economias que influenciam o câmbio. Já o setor de seguros, segundo os dados da Confe-
deração Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg), apresentou crescimento em agosto de 2019, comportamento que ficou começou 
a se destacar principalmente após o mês de abril de 2019, reforçando boas perspectivas de desempenho.
 Por fim, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou que a bandei-
ra tarifária para os consumidores em outubro é a bandeira amarela, patamar abaixo da bandei-
ra vermelha estabelecida anteriormente. Outro ponto que favorece a expectativa positiva so-
bre o setor, são os leilões de geração que foram realizados em outubro pela agência e Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica, que resultaram na viabilização de R$ 11,2 bilhões em investimentos.



Objetivo da carteira

 A carteira tem como objetivo obter lucro no longo prazo, através de investimen-
tos 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 valor das empresas.
 Utilizaremos como benchmark 2 principais índices, o IBrX 100, composto pelos 100 ativos de 
maior negociabilidade e representatividade da B3, devido a nossa alta exposição a empresas, além do CDI.
 No mês de outubro, tivemos um resultado positivo de 4,08% no mês, frente a performan-
ce de 2,20% do IBrX-100 e 2,36% do Ibovespa. O CDI neste mês apresentou uma rentabilidade de 0,48%. 
 Para o mês de novembro, estamos acrescentando as ações da Petrobras, manten-
do a proporção de 92% em renda variável (sendo estas, 82% ações e 10% FIIs), e 8% em renda fixa. 

Pontos principais
 Renda Variável
 Rebalanceamento dos pesos e adição da Petrobras (PETR4) na carteira:
 Demonstrando um resultado geral favorável para o longo prazo no último boletim publicado, prin-
cipalmente pela divulgação dos números relativos à exploração do pré-sal, a empresa indica um crescimento 
elevado em seus lucros, de forma sustentável no longo prazo. Com custos de exploração estando entre os 
mais baixos do mundo, o pré-sal pode trazer à empresa um novo patamar de crescimento no médio e lon-
go prazo. Por isso, e pela relação preço/lucro de suas ações a um patamar favorável, a PETR4 entra na car-
teira, balanceando os pesos entre as ações, baseado entre a relação preço e retorno esperado das mesmas.

 Renda fixa
 A posição em renda fixa neste mês continua sendo mantida no fundo Devant Solidus Cash, que pos-
sui rentabilidade meta de 108% do CDI e liquidez D+0, o que permite saques a praticamente qualquer mo-
mento que seja necessário para aumento de posição em algum ativo. Seu objetivo continua sendo reserva de 
oportunidade para a carteira em bons momentos de compra de ativos na Bolsa.

 Carteira recomendada mensal



 Performance por ação 

 

 Performance histórica
 Em outubro, nossa carteira performou 4,08%, contra 2,20% do IBRX-100, 2,36% do Ibovespa e 0,48% 
do CDI.

 
 

Disclaimer
• Este texto se caracteriza unicamente como opinião e estudo próprio dos autores, as-
sim não sendo um relatório de recomendação de compra ou venda de ativos. A CMC-Valua-
tion não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo leitor com base em nossa opinião.
• Este texto é destinado à circulação exclusiva no site cmcufjf.com.br. Fica proibida sua re-
produção em qualquer meio de comunicação, no todo ou em parte, qualquer que seja o pro-
pósito, sem o prévio consentimento expresso do Conjuntura e Mercados Consultoria-CMC. 
• A Conjuntura e mercados Consultoria se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer preju-
ízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste texto, pois se trata de um texto ape-
nas de opinião própria, assim não se configurando como recomendação de compra ou venda de ativos.


