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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.
Para o mês de maio, 60% da carteira estará em ações, 30% em renda fixa e 10% da carteira estará alocada em 
FIIs.

Pontos principais
 Ações

 Na parte das empresas, teremos para o mês de maio exposição em 8 empresas.
 No setor elétrico, teremos participação na Taesa (TAEE11), empresa focada na transmissão de energia 
elétrica, que possui fortes margens e tradicionalmente uma grande distribuidora de dividendos. Com a queda 
da taxa de juros e a retomada da economia do país, esperamos que a empresa volte a se endividar para au-
mentar os seus investimentos. Além disso, a CEMIG possui 21,68% da empresa, na qual acreditamos que será 
vendida, podendo impulsionar o valor dos papéis da empresa.
 No setor de óleo e gás, nossa participação será na Enauta (ENAT3), a empresa está em momento de 
mudança no seu portfólio do setor de gás natural, para a exploração de petróleo, que deve vir mais forte com 
a expansão da produção do Campo de Atlanta durante esse ano. Além disso, a empresa possui uma grande 
posição em caixa, além de grandes sócios em algumas bacias como a Exxon Mobil e a Murphy Oil, principal-
mente em campos que devem entrar em operação no próximo ano.
 No setor de construção civil, temos a EZTEC (EZTC3), Tenda (TEND3) e JHSF (JHSF3). A Tenda 
possui uma grande exposição ao setor de baixa renda, que é muito influenciado pelo crédito do MCMV, que 
foi pouco afetado pela crise. Já a EZTEC e a JHSF estão expostas no setor de alta renda, além de operações em 
condomínios, shoppings, hotéis e um futuro aeroporto que a JHSF possui. O nosso racional para a escolha 
dessas duas empresas, está no sentido de aproveitar a retomada do consumo da alta renda, buscando empre-
sas que possui uma forte posição em caixa (EZTEC), e que possuem ativos de altíssima qualidade, e com um 
time que sabe operar muito bem no setor de altíssima renda (JHSF).
 No setor financeiro nossa posição será na Porto Seguro (PSSA3), pois cremos que o setor bancário 
sofrerá com uma maior concorrência para os próximos anos, assim, nossa visão é a de que o setor de seguros 
poderá oferecer um bom crescimento para os próximos anos dentro do setor financeiro, e não sofrerá com 
tanta concorrência.



 No setor automotivo, as empresas que escolhemos para investirmos é a Tegma (TGMA3) e a Iochpe-
-Maxion (MYPK3). A Tegma é uma das maiores operadoras de transporte logístico do país, se beneficiando 
da melhora na venda de veículos 0 KM, além de ser uma boa pagadora de dividendo, e já estar com seus 
lucros quase nos maiores níveis históricos, mesmo com a venda de veículos no país ainda estando longe do 
seu maior patamar já atingido. Já a Iochpe-Maxion é líder mundial na produção de rodas automotivas e um 
dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas, tendo 31 unidades fabris 
localizadas em 14 países. Acreditamos que a empresa irá se beneficiar com a retomada do setor no Brasil, 
além de ter uma maior estabilidade de suas operações, devido a produção em vários países, com 75% de sua 
receita líquida vindo do exterior em 2018.

Fundos de Investimento Imobiliário

 Quanto aos Fundos Imobiliários (FII), teremos posição nos fundos HGBS11, fundo com valor patri-
monial de R$ 1,2 bilhão, e que possui participação em 9 shoppings. E o fundo GGRC11, que possui 13 gal-
pões e valor patrimonial de R$ 754 milhões, tendo adquirido mais um galpão no mês de abril, pelo valor de 
R$ 71,8 milhões e Cap Rate de 11,70% a.a.
 Nossas exposição a esses 2 FIIs se deve a acreditarmos na melhora na venda dos Shoppings, e nas 
vendas do e-commerce para os próximos anos.

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.
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Disclaimer

• Este texto se caracteriza unicamente como opinião e estudo próprio dos autores, assim não sendo um 
relatório de recomendação de compra ou venda de ativos. A CMC-Valuation não se responsabiliza por qual-
quer decisão tomada pelo leitor com base em nossa opinião.
• Este texto é destinado à circulação exclusiva no site cmcufjf.com.br. Fica proibida sua reprodução em 
qualquer meio de comunicação, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consenti-
mento expresso do Conjuntura e Mercados Consultoria-CMC. 
• A Conjuntura e mercados Consultoria se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuí-
zos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste texto, pois se trata de um texto apenas de 
opinião própria, assim não se configurando como recomendação de compra ou venda de ativos.

 


