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Por  Isis Lira

O início do segundo semestre na economia foi marcado pela divulgação dos impactos 
ocasionados pela greve dos caminhoneiros em maio. A inflação medida pelo IPCA sofreu um 
aumento de 0,40% e 1,26% (maior variação no ano), em maio e junho respectivamente. Alguns 
setores importantes como a indústria e o de serviços também sofreram as consequências da 
paralisação, registrando queda de 10,9% e 3,8% em maio/18 quando comparado a abril/18. 
Essas variações em indicadores importantes da economia alteraram a previsão de crescimento 
do PIB em 2018 que era de 2,5% no início de maio e passou para 1,50% ao final de julho. Já 
para a inflação anual a expectativa é que termine o ano em 4,11%.

Quanto às contas do governo, o primeiro semestre apresentou saldo deficitário da 
ordem de R$ 32,867 bilhões, apenas o mês de junho foi responsável por R$ 16,422 bilhões de 
déficit primário, segundo dados da Secretaria do Tesouro. Tanto o lado das receitas quanto 
das despesas aumentaram nesses 6 primeiros meses do ano, 6,3% e 2,2% respectivamente. Um 
importante componente das despesas, a previdência social, apresentou um aumento de 9,6% 
no primeiro semestre de 2018 quando comparado ao mesmo período de 2017, chegando a 
um déficit de R$ 90,821 bilhões e reavivando as discussões sobre a necessidade de reformas.

No cenário internacional, os números da economia americana parecem acompanhar 
as expectativas do mercado, no segundo trimestre do ano houve um crescimento de 4,1% 
na taxa anualizada do PIB. Tanto consumo - principalmente de bens duráveis - quanto as 
exportações antecipadas de soja para a China - devido à imposição de novas taxas no início 
de julho - foram os principais responsáveis por tal número. Tal aumento significativo na 
produção aliado a uma taxa de desemprego - relativamente baixa - de 4% (dados de junho) 
gera a expectativa de novos aumentos na taxa de juros para evitar uma aceleração inflacionária. 

A instabilidade e grande incerteza atreladas ao quadro político adverso, somado às 
consecutivas quebras de expectativas nas variáveis macroeconômicas (como geração de 
emprego abaixo do esperado para o ano e redução na expectativa de crescimento), têm 
grande potencial de afetar o mercado financeiro nos próximos meses, principalmente até que 
ocorra a definição da eleição presidencial.  
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Review Setorial

 O setor de construção civil inicia o período com excelentes expectativas. Apesar das dificuldades que 
foram enfrentadas pelo cenário macroeconômico, percebe-se a retomada do crescimento. A expectativa é 
boa, e o mercado sinaliza nessa linha, como demonstrado pelo contínuo aumento das vendas de varejo de 
materiais de construção.
 Para o setor de seguros, a expectativa é que os próximos meses de 2018 sejam melhores que os 
anteriores, tendo em vista a inflação perto do centro da meta e os juros na casa de um dígito. Os programas 
de fidelização também contam com uma visão otimista, com constantes expectativas de mercado em que 
o varejo fidelize clientes e aproxime a indústria. Mesmo que o setor tenha maior força no cenário externo, 
ainda se trata de um mercado em expansão e em busca de diferenciação nos modelos de negócios.
 Apesar do setor de turismo estar enfrentando constantes dificuldades econômicas há anos, destaca-
se o mercado do turismo online no Brasil como uma nova aposta na área, com alta na projeção de vendas 
de viagem por internet, possivelmente pelo crescimento do volume de viagens a negócios, como também de 
programas de estímulo ao turismo interno realizados pelo Governo Federal.
 Numa espiral de queda desde 2014, quando os preços do barril e os desdobramentos da Lava Jato 
minguaram os investimentos em óleo e gás, o setor começa a dar sinais de recuperação, tanto no aspecto 
fiscal quanto nas perspectivas de geração de emprego, gerando boas previsões.
 O novo modelo de contratos de compra e venda de minério de ferro (que passou a ser negociado 
trimestralmente) e a alta no valor do insumo sinalizam maior competitividade e boas perspectivas para 
mercado siderúrgico. As vantagens logísticas e a compra de ativos minerários ficarão mais evidentes e serão 
trunfos nas negociações, já que reduzem os custos e permitem maior agressividade comercial, segundo os 
especialistas do setor. 
 Inversamente, o setor de serviços não apresenta boas perspectivas. O setor fechou o primeiro trimestre 
de 2018 com retração, em mais um sinal de fraqueza da economia brasileira no início do ano, diante do 
desemprego ainda elevado e baixa confiança nos agentes econômicos. 
 No setor calçadista, os impactos da recente redução de 10 pontos percentuais do imposto sob a 
importação de calçados foi pauta de discussões e controvérsias entre os agentes do setor. Por um lado, a 
possibilidade de maior competitividade e queda nos preços ao consumidor final. Por outro, representantes 
do setor interno garantem que tal redução é uma ameaça à industria nacional e provocará diminuição da 
renda e aumento do desemprego, levando a perspectivas nada animadoras.
 A indústria têxtil e de confecções também considera os riscos de sua retomada econômica em 2018. 
O setor, que voltou a crescer em 2017 após três anos de queda, pode ter nova retração ao longo do ano, devido 
ao forte aumento das importações de produtos confeccionados. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecção (ABIT) informou que irá rever as metas de produção do ano, se as importações continuarem 
avançando na velocidade atual.
 A indústria de calçados espera um crescimento moderado para os próximos meses de 2018. O 
setor acredita na manutenção do ritmo de recuperação apresentado no ano passado, mas vê o consumidor 
cauteloso e o impacto negativo do câmbio nas exportações. A insegurança diante de um ano eleitoral também 
contribui para as expectativas cautelosas do setor.
 As atuais estimativas para setor de transportes apresentam cenário um tanto incerto. A crise de 
credibilidade no governo federal é o principal entrave para a realização de novas concessões, isso sem falar 
que a queda de confiança na gestão da economia impacta diretamente as expectativas dos transportadores 
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para o próximo ano, mesmo com as empresas de transporte já começando a se recuperar do período recessivo. 
A avaliação é de que a volta da economia será em ritmo mais lenta do que o esperado.
 Por fim, as previsões para os setores da indústria metalúrgica, educacional e de saúde continuam 
neutras, não sendo possível detectar crescimento ou queda significativa para os próximos meses.
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Carteira Dividend Yield

• Fleury (FLRY3): 18%
Apesar da leve queda de 1,4% no lucro do segundo trimestre de 2018, de acordo com o balanço divulgado pela 
companhia na segunda quinzena de julho, o grupo Fleury ainda apresenta bons indicadores e teve resultados 
positivos como o crescimento da receita líquida de 12,7% em comparação com o mesmo período do ano 
passado. Ademais, parte considerável da queda dos lucros pode ser explicada pelo aumento acumulado da taxa 
efetiva. Com a manutenção das expectativas e resultados apresentados, para o mês de agosto aumentamos a 
exposição do ativo de 15% para 18%.

•  Grendene (GRND3): 16%
A Grendene divulgou os resultados do 2T18 e os números demonstraram o desempenho negativo já esperado 
pelo mercado. Apesar do aumento de 9% no EBITDA e de 1,4% da Receita Líquida, o Lucro Líquido caiu 28,4%, 
comparando estes números com o mesmo período do ano passado. O resultado é explicado pela diminuição 
em 20% da Receita Financeira da companhia, já que a companhia detém elevado caixa - cerca de R$ 1,5 bilhão 
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- e grande parte da receita vinda de aplicações caiu com a diminuição da Selic. Para o segundo semestre deste 
ano a Grendene deve apresentar melhora nos resultados, por se tratar de um período sazonal em que as vendas 
são maiores. Mantemos a exposição do ativo em 16% para este mês de agosto.

•  Magnesita (MAGG3): 16%
Os papeis da Magnesita performaram bem no mês de julho, apresentando uma alta de 8,12%. No último mês 
foi informado ao mercado que a companhia vendeu 2.523.990 ações ordinárias (o equivalente a 5,04%) para a 
Goldman Sachs, mas de acordo com a mesma, trata-se de uma operação sem intenções de reestruturação. Para 
o mês de agosto aumentamos a exposição do ativo para 16%.

•  SLC Agrícola (SLCE3): 15%
A ação da SLC Agrícola no mês de julho obteve uma alta de 3,81%. Apesar da valorização, o ativo ficou muito 
exposto ao risco devido à sua alta volatilidade, pois chegou a uma máxima de 20% no dia 16 e depois começou 
a cair. Apesar de ser uma ação defensiva e entendermos que é importante manter certa estratégia de oferecer 
exposição às empresas com receitas em dólar, devido às persistentes instabilidades econômicas e políticas do 
Brasil, optamos por diminuir o peso da ação em 15% para este mês de agosto. 

As demais posições foram mantidas devido à manutenção das expectativas:
•  Banrisul (BRSR6): 10%
•  Ferbasa (FESA4): 15%
•  Copel (CPLE6): 10%
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Carteira Growth
Responsáveis: Cristhian Campos e Bruno Perry 

 Como primeiro ponto deste relatório, queremos ressaltar que esta carteira visa o lucro no longo prazo, 
assim buscando empresas que de acordo com nossa atual visão terão um crescimento perene e sustentável para 
os próximos anos. E que oscilações e quedas de curto prazo são enxergadas por nós como oportunidade de 
comprar participação em ótimos negócios com menos dinheiro.
 O mês de julho foi marcado pela recuperação dos principais índices de mercado, com alta de 8,88% 
do Ibovespa e 5,09% do Small Cap, porém, nosso portfólio continuou com desempenho inferior, tendo alta de 
apenas 1,49%%.
 Mesmo assim, continuamos com perspectiva positiva para nossas empresas, devido a melhora de 
resultados que elas vêm apresentando, mas que ainda não se refletiu na alta de suas cotações.
 Como forma de balancear nossa exposição às empresas, estamos passando nossa exposição a Randon 
de 15% para 17%, CVC de 18% para 15%, Arezzo de 16% para 17%, e mantendo Guararapes em 15%, Portobello 
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10%, Smiles 16% e Vulcabras 10%.
 Como destaques no mês de Julho para as empresas tivemos:
•  Vulcabras (VULC3): 10%
No dia 06 de julho, a Vulcabras firmou a compra da distribuição e licenciamento da marca de artigos esportivos 
Under Armour no Brasil, que ainda não teve o valor divulgado e está sujeito a análise e aprovação do CADE. 
Vale destacar que a Under Armour possui acordo de exclusividade com a Centauro entre 2018 e 2020 para 
a distribuição dos produtos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há quatro anos no mercado brasileiro, a 
expectativa é a de que as vendas comecem a aumentar com a aquisição pela Vulcabras, que possui mais de 12 
mil pontos de venda no Brasil e no exterior. No dia 30 de julho, a compra foi aprovada pelo CADE.

•  CVC Corp (CVCB3): 15%
Em julho, a empresa divulgou parte de seus resultados operacionais para o 2T18 não auditados. Tendo como 
destaque o aumento nas reservas confirmadas de 25% ante o mesmo período de 2017, totalizando R$ 3,094 
bilhões. Como destaque, as reservas feitas pelo canal online tiveram um crescimento de 36,4% no 2T18, 
chegando a R$ 177,9 milhões, que ainda representa pouco do valor de vendas totais da empresa, mas vem cada 
vez mais sendo mais importante para as operações da empresa.

•  Randon (RAPT4): 17%
A empresa divulgou que sua Receita Líquida aumentou 46,1% em junho ante o mesmo período de 2017, 
chegando a R$ 360,8 milhões, assim permanecendo com nossa visão de melhora para os resultados da 
companhia no longo prazo.

•  Arezzo (ARZZ3): 17%
Líder no segmento de bolsas e sapatos para as classes A e B no Brasil, o CEO Alexandre Birman, comentou em 
entrevista à revista “Isto é Dinheiro”, que o caminho que a empresa pretende trilhar nos próximos anos para 
manter seu ritmo de crescimento é o mercado internacional, que atualmente representa 10% do faturamento da 
empresa, inaugurando 6 lojas nos EUA esse ano, que totalizará 10 lojas no país, além de projetos para expansão 
na Ásia e Europa. Além disso, a empresa contratou o americano Wayne Kulkin, ex-CEO da Stuart Weitzman, 
marca de calçados de luxo, que comanda a operação internacional. Em agosto do ano passado, a companhia 
montou um conselho consultivo para detalhar as estratégias que seriam necessárias para a expansão.Em 
trechos da entrevista, “Kulkin diz estar concentrado em calçar as americanas e já começou com o pé direito em 
sua estratégia para tornar as marcas do grupo desejadas. Em dezembro do ano passado, a cantora Lady Gaga, 
ícone do pop, divulgou uma foto em suas redes sociais vestindo uma bota da marca Schutz durante a turnê de 
divulgação do seu novo disco, em Oklahoma. Após a exposição, a empresa enviou um novo carregamento do 
modelo “Lace Up” às lojas americanas devido à enorme procura. “A Schutz é um gigante pronto para despertar”, 
diz Wayne.” Com isso, permanecemos com nossa perspectiva positiva para o crescimento da empresa no longo 
prazo.
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 Os pesos para o mês de Agosto 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.

•  Gol (GOLL4): 18,75%
•  Petro Rio (PRIO3):18,75%
•  Gafisa (GFSA3): 25%
•  Construtora Tenda (TEND3): 18,75%
•  Companhia Energética de São Paulo (CESP6): 18,75%

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.


