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Ao final do mês de junho, a inflação, medida pelo IPCA, fechou em 1,26%, o maior valor 
durante todo 2018 até o momento. No acumulado do ano foi de 2,60%, enquanto o percentual 
para os últimos 12 meses se situa em 4,39%. O baixo valor de tal variável abre espaço para que a 
taxa de juros também se encontre em um nível menos elevado, apesar do Copom ter optado por 
não promover um novo corte na Selic durante a última reunião, que ainda continua em seu piso 
histórico de 6,5%. 

No que diz respeito à Dívida Pública Federal, um novo aumento foi apresentado no 
relatório de maio disponibilizado pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional). A variação positiva 
em termos nominais foi de 1,59% em relação a abril, o que elevou o estoque da dívida para 
3,716 trilhões de reais. Tal variação foi ocasionada pela apropriação positiva de juros e um saldo 
positivo na emissão líquida. 

Em se tratando da questão fiscal, o setor público apresentou um déficit para o mês de 
maio da ordem de 8,22 bilhões, contra um déficit de 30,7 bilhões no mesmo mês do ano anterior. 
No acumulado de 2018, o déficit se encontra em aproximadamente 933 milhões até maio, valor 
consideravelmente menor quando comparado aos quase 16 bilhões em igual período de 2017. 
Tais resultados aumentam as expectativas de que a meta do déficit fiscal de 159 bilhões seja 
cumprida sem maiores problemas e salienta um maior comprometimento do governo em relação 
ao ajuste dos gastos. 

Levando a análise para o cenário internacional, o destaque fica por conta da valorização 
internacional do dólar, devido principalmente à postura de elevação das taxas de juros do tesouro 
norte-americano. Tal postura acabou por impactar os países de modos distintos. Por aqui, trouxe 
expectativa de elevação da taxa de juros nacional, o que não ocorreu. Contudo, apesar do Banco 
Central ter optado por não intervir no mercado cambial por meio desse canal, uma atuação mais 
incisiva se fez necessária a fim de evitar uma desvalorização ainda mais brusca do Real. Assim 
sendo, a opção por swaps cambias e leilões de linha foi adotada e se mostrou eficaz, em certa 
medida, para conter a alta volatilidade da moeda. 

Por fim, a maior incógnita do país continua sem um horizonte claro. O cenário político 
nacional ainda é a principal fonte de incerteza que afeta diretamente a economia. Com tantos 
postulantes ao cargo de presidente e discursos dos mais diversos, delinear os possíveis caminhos 
que o país irá trilhar ainda é uma tarefa árdua e inconclusiva. O que se pode afirmar é que 
a proximidade das eleições acaba por impactar as decisões de investimentos realizados aqui e, 
quanto maior o grau de incerteza frente ao novo mandato que se iniciará em 2019, mais custosa 
se torna a atração de capitais externos neste momento. 
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Review Setorial

 
 A expectativa para o setor de seguros é bem otimista. Segundo o diretor técnico da Confederação 
Nacional das Seguradoras (Cnseg), os seguradores estão focados nos novos hábitos dos consumidores e 
estão comprometidas com ações para estimular a inovação no mercado segurador.
 A expectativa é a mesma para os programas de fidelidade, pois, segundo a Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado de Fidelização, este setor segue crescendo em ritmo acelerado, tendo obtido um 
aumento de 25% em 2017 em relação a 2016. As empresas de fidelização estão investindo em benefícios para 
atrair mais consumidores, como bônus, clubes de pontos e milhas, além de sorteios e descontos.
 O setor de siderurgia foi um dos que mais sofreu no mercado financeiro por conta da greve dos 
caminhoneiros, chegando a ter prejuízo de 9 milhões de reais durante a paralisação. Porém, o setor conta 
com a normalização do mercado com o fim da greve e melhores perspectivas para futuro, apesar de ainda 
possuir certa incerteza proveniente das eleições no final do ano.
 O setor calçadista vem enfrentando dificuldades com relação ao saldo de empregos, tendo apresentado 
o pior saldo do ano, em maio, com 3,9 mil vagas perdidas decorrentes de queda na demanda interna e nas 
exportações, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Por outro lado, o 
setor espera um aquecimento nas vendas neste inverno, com aumento esperado de 9%, de acordo com o 
Sindicato do Comércio Varejista de Calçados e Couro (Sincalco-MT).
 O setor de petróleo e gás está em fase de recuperação e, segundo Manuel Fernandes, diretor da 
KPMG Brasil, que oferece serviços de auditoria externa para a Petrobrás, as mudanças da regulamentação e 
as rodadas de licitação agendadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
devem estimular o crescimento econômico do setor.
 Já o setor de turismo vem apresentando resultados positivos. Com a recuperação do setor e melhor 
desempenho das atividades do turismo e a abertura de novos empregos (o setor encerrou o mês de abril 
com a abertura de 2477 novos empregos, segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens), há uma 
expectativa de um cenário mais favorável.
 O setor de serviços iniciou o segundo semestre do ano com crescimento de 1%, primeiro resultado 
positivo do ano para o setor e esse crescimento foi impulsionado pelos transportes, segundo o IBGE. Porém, 
no acumulado do ano ainda segue em queda de 0,6%. O setor foi um dos mais afetados pela recessão sofrida 
no país e espera enfrentar dificuldades de recuperação.
 Apesar da alta de 0,4% nos primeiros meses de 2018 em relação ao trimestre anterior, o setor de 
construção civil não conseguiu acompanhar o ritmo e apresentou uma baixa de 0,6% no mesmo período, 
segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, o presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins demonstrou preocupação com o futuro do setor e 
expectativas pessimistas.
 Apesar do momento econômico desfavorável do Brasil, o setor de saúde está cada vez mais promissor. 
De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o crescimento foi de 17% em 2017 
em relação ao ano anterior. Isso porque a alta da procura pelos serviços e produtos, seja pelo envelhecimento 
da população ou pelo aumento da busca por qualidade de vida, estão em ascensão e impulsionando o 
crescimento no setor.
 Em meio às eleições no final do ano, o setor de energia elétrica apresenta incertezas quanto ao 
processo eleitoral, o que pode acabar influenciando em decisões importantes ao longo do ano. Porém, há 
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uma boa expectativa pelo fato da EDP Ventures Brasil, empresa que atua em todos os segmentos do setor 
elétrico, ter criado os primeiros veículos de investimentos de capital de risco do mercado elétrico brasileiro. 
Portanto, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras leva ao otimismo do setor.
 Por fim, as perspectivas para o setor educacional estão estáveis ao longo do ano, porém também 
podendo sofrer incertezas devido ao processo eleitoral.
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Carteira Dividend Yield

• Magnesita (MAGG3): 14%
A ação da empresa apresentou uma queda de quase 6% no mês de junho, em linha com as perdas registradas 
de 3,66% do Índice SMLL e 5,20% do Ibovespa. A empresa não comunicou nada relevante no mês de junho, e 
continuamos com nossa expectativa de crescimento dos papeis. Entretanto, diminuímos o peso da ação para 
14% a fim de aumentar a exposição em ativos com maior potencial para este mês.

•  SLC Agrícola (SLCE3): 20%
A ação da SLC Agrícola no mês de junho obteve uma valorização de 12,49%. A alta dos papeis está relacionada 
com a projeção de aumento da produção para a safra 2018/19. Segundo dados divulgados pela empresa, o 
crescimento será de 12,8%, com destaque para aumento do plantio de soja em 6,9% e de algodão em 29,3%. 
O bom momento da empresa alinhado as atuais condições macroeconômicas do Brasil fazem com que a ação 
tenha potencial de alta. Para o mês de julho aumentamos a exposição do ativo para 20%.

Responsáveis: Juliana   Laurindo e Vinícius Versiani
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As demais posições foram mantidas, devido à manutenção de nossas perspectivas:
•  Banrisul (BRSR6): 10%
•  Copel (CPLE6): 10%
•  Ferbasa (FESA4): 15%
•  Fleury (FLRY): 15%
•  Grendene (GRND3): 16%
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Carteira Growth
Responsáveis: Cristhian Campos e Bruno Perry 

 Para o mês de junho, estamos reduzindo nossa exposição a algumas empresas, a fim de diminuir o risco 
a uma empresa específica.
 Assim, estamos passando a Guararapes de 18% para 15%, Arezzo de 13% para 16%, Portobello de 12% 
para 10%, Smiles de 14% para 16%, e estamos mantendo a participação de 10% na Vulcabras, 15% em Randon 
e 18% em CVC.
 Além disso, vale destacar que continuamos com nossa perspectiva positiva para estas empresas, nossa 
exposição a elas não foi um movimento de curto prazo e especulativo, mas sim um investimento de longo 
prazo, visando ganhar com o crescimento das empresas e melhora da economia.
 Quanto ao movimento de queda que nossas ações vêm apresentando nos últimos meses, enxergamos 
isso não como um reflexo da piora dos fundamentos das empresas, mas sim um movimento de curto prazo 
do mercado, reflexo da aversão ao risco que as eleições trazem aos investidores, trazendo oportunidade de 
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comprar boas empresas a preços atrativos.
 Como destaque para as empresas no mês de junho temos:

•  Vulcabras (VULC3): 10%
A empresa divulgou a contratação do estilista Alexandre Herchcovitch para assumir a direção de estilo da 
marca, com o objetivo de expandir o setor de vestuário da marca, setor este que cresceu 21,2% no 1T18 ante o 
1T17, e representa atualmente apenas 2,2% do faturamento da empresa, assim mostrando um grande potencial 
para o crescimento futuro da empresa. Com isso, permanecemos com nossa perspectiva positiva quanto ao 
crescimento da empresa nos próximos anos.

•  CVC Corp (CVCB3): 18%
No dia 28 de junho, a companhia divulgou parceria com a Livelo, empresa de fidelidade controlada pelo Bradesco 
e Banco do Brasil. Nesse acordo, os clientes da Livelo poderão resgatar pontos na compra de passagens aéreas, 
diárias de hotéis e pacotes de viagem pela CVC. Na primeira etapa do acordo, as lojas da CVC em São Paulo, 
Grande São Paulo, Baixada Santista e Brasília passarão a aceitar pontos Livelo na comercialização de seus 
produtos. Até o fim de junho, a parceria será ampliada gradativamente para as demais 1,2 mil lojas físicas da 
CVC no Brasil. Atualmente, a Livelo possui mais de 17 milhões de clientes.

•  Randon (RAPT4): 15%
Em junho, a empresa divulgou que sua receita líquida consolidada atingiu R$ 288,7 milhões em maio, alta de 
17,5% em relação ao mesmo período de 2017, acumulando R$ 1,6 bilhão em 2018, 48,6% maior ante o mesmo 
período do ano passado.

•  Smiles (SMLS3): 16%
A empresa anunciou o início da parceria com a Netshoes, permitindo os clientes Smiles a resgatar suas milhas 
nas lojas virtuais da empresa. O acordo marca a entrada da Smiles no segmento de moda no e-commerce do 
programa de fidelidade. Como já considerávamos a empresa em um patamar muito atrativo no mês passado, 
em que ela teve uma queda de 11,49%, estamos aumentando nossa exposição a empresa para 16%.
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•  Eneva (Enev3):0%
A empresa do setor de energia não correspondeu à expectativa da equipe Value, e mesmo com uma boa 
perspectiva para o setor a Eneva não faz parte da carteira do mês de Julho.

•  Gol(goll4):18,75%
A Gol Linhas aéreas, depois de uma alta significativa no preço do ativo no ano de 2017 e um bom primeiro 
trimestre, não resistiu à tendência baixista do Ibovespa nos últimos três meses e caiu significantemente. Dessa 
maneira, a equipe Value acredita que o seu preço está muito abaixo do seu potencial. Com isso, o ativo entra na 
carteira do mês de Julho com exposição de 18,75%.

As demais posições foram mantidas, devido à manutenção de nossas perspectivas:
Gfsa3 (25%), Prio3 (18,75%), Tend3 (18,75%) e 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.


