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Por  Vincícius Nardy

Maio foi um mês extremamente turbulento para a economia nacional. Em meio ao ainda 
caótico momento político do país, o dólar disparou, e, por fim, a greve dos caminhoneiros fez 
com que a situação piorasse ainda mais. Apesar de notícias que poderiam ser animadoras, como 
o recuo do desemprego e o crescimento do PIB no trimestre, os acontecimentos fizeram com que 
a imagem do país ainda fosse a de desconfiança e incerteza.

Durante todo o mês, o Banco Central precisou trabalhar com a alta do dólar, impulsionada 
pelos sinais de inflação e aumento dos juros nos Estados Unidos. Além disso, a dificuldade 
do governo brasileiro em manter a política austera colaborou para a desvalorização do real. A 
divulgação de dados mais fracos que os esperados na economia norte-americana e a intervenção 
do BC diminuíram a aceleração da valorização do dólar, mas, ainda assim, a moeda terminou o 
mês com elevação de 6,65% frente ao real, cotada a R$ 3,7356. O movimento do BC brasileiro 
deve continuar sendo o de intervir no mercado cambial, realizando os leilões para tentar conter 
a disparada.

A greve dos caminhoneiros, por sua vez, tomou proporções jamais esperadas pelo Planalto. 
Iniciada após a recusa do governo em negociar o preço dos combustíveis, parou o país por quase 
uma semana e trouxe bilhões de reais de prejuízos para os empresários. O governo foi obrigado 
a ceder, interferindo nos preços da Petrobras, e, apesar de anunciar que não vai ser quem vai a 
pagar a conta, a empresa sofreu com as quedas no valor de suas ações. Apesar de dizer que não 
irá alterar a política de preços da petrolífera, é difícil acreditar que o governo não manterá a rédea 
quanto ao valor, pelo menos, do diesel.

No último dia 30, foram divulgados dados que poderiam servir de alento ao brasileiro, não 
fosse o tormento causado pela greve. O IBGE informou que o PIB do Brasil teve alta de 0,4% 
no primeiro trimestre, mantendo a (ainda lenta) recuperação. Foi o 5º período seguido de alta, 
quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A agropecuária cresceu 1,4%, enquanto 
indústria e serviços tiveram alta de 0,1%. O consumo das famílias cresceu 0,5%, e os investimentos 
0,6%. Há de se destacar também a baixa dos gastos do governo (-0,4%) e da construção civil 
(-0,6%). A greve dos caminhoneiros deve atrapalhar diretamente os resultados do 2º trimestre, e, 
para junho, o que há de se esperar e atentar é a resolução do caso.
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Review Setorial

 
 A área de siderurgia apresenta boas expectativas para os próximos meses. Mesmo com a cota de 
importação do aço imposta pelos Estados Unidos à indústria brasileira, o setor segue confiante devido ao 
aumento das vendas de janeiro a março do ano de 2018, relatado pelo Instituto Nacional dos Distribuidores 
de Aço (INDA). Outro setor que possui expectativa parecida é o de materiais de construção, que obteve 
um crescimento de 4% das vendas varejistas em abril, em comparação com abril de 2017, sinalizando um 
ambiente positivo para o ano. Já a área de construção civil permanece mais cautelosa quanto ao ano de 2018. 
O Índice da Confiança da Construção (ICC-FGV/IBRE) se manteve estável durante os primeiros meses de 
2018.
 Passando para o ramo imobiliário, as expectativas de longo prazo são positivas. Com a taxa básica 
de juros a 6,5% e o crescimento de 8% das vendas de imóveis novos, destaca-se a venda dos imóveis do 
programa Minha Casa Minha Vida como sendo responsável pelo resultado positivo.
 O setor de petróleo e gás possui boas perspectivas no longo prazo. O crescimento de 9% do consumo 
de gás natural no primeiro trimestre de 2018 eleva as expectativas dos produtores. Porém, no que diz respeito 
aos derivados de petróleo, como a gasolina, a variação dos preços e a relação com sindicatos dependentes 
do setor gera dúvidas no curto e médio prazos. Com relação ao setor de energia como um todo, a previsão 
de longo prazo é de que o ramo continue seguindo seus desempenhos atuais, sem expectativas de resultados 
incomuns.
 No setor de serviços, a previsão é negativa para os resultados futuros. A queda do desempenho, nos 
primeiros meses do ano, segundo a Pesquisa Mensal dos Serviços (IBGE), corrobora o pessimismo. 
Situação contrária do setor calçadista, setor em que os empresários estão confiantes com o desempenho 
da produção e da recuperação das vendas em relação à 2017. O mercado externo e o planejamento para as 
próximas estações também colaboram para as expectativas do setor.
 As perspectivas para o ramo educacional são de estabilidade no longo prazo, mesma situação que 
também permeia o setor de saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os números 
de beneficiários de planos de assistência médica têm se mantido estáveis.
 O setor de turismo possui boas perspectivas de recuperação de desempenho, segundo o Ministério 
do Turismo (outubro de 2017). Apesar da redução do nível de emprego em 13%, as empresas envolvidas na 
área de turismo obtiveram, em média, um aumento de 4,3% no faturamento, fortalecendo as expectativas de 
recuperação. Já o setor de transportes segue com perspectivas duvidosas sobre o futuro, afinal, a variação no 
preço dos combustíveis e as greves podem afetar o desempenho do setor.
 Por fim, os setores de seguro e de fidelização seguem com perspectivas positivas para seus desempenhos 
no decorrer do ano. A esperada recuperação econômica em 2018 e a taxa básica de juros a 6,5% podem 
favorecer os setores nas negociações. 

Por Paulo Betbeder
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Carteira Dividend Yield

• Banrisul (BRSR6): 10% 
Líder regional do segmento bancário, o Banrisul é um banco estatal gaúcho atuante sob a forma de banco 
múltiplo, operando nas carteiras comercial, de crédito, investimento, financiamento, arrendamento mercantil e 
investimentos. Com aumento do lucro líquido de quase 90% no 1T18, comparado ao mesmo período do ano 
anterior, e preço lucro baixo de 6,07, quando comparado aos demais bancos, as perspectivas de bons resultados 
da empresa geram boas expectativas já para o curto prazo. Dado os fatos, o ativo passa a compor a carteira 
Dividend a partir de junho com peso 10%.

•  Copel (CPLE6): 10%
A Copel teve lucro líquido de R$ 339,6 milhões no 1T18, queda de 18,6% na comparação anual, e EBTIDA 
de R$ 767,8 milhões, queda de 23,7% também na comparação anual. O resultado foi impactado pela redução 
na receita de disponibilidade de energia elétrica e pela provisão de R$ 91 milhões para o desligamento de 585 
empregados que aderiram ao PDI. Apesar do resultado negativo, a empresa vem formando boas expectativas 

Responsáveis: Juliana   Laurindo e Vinícius Versiani
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em relação aos seus resultados operacionais futuros, a começar pela previsão de entrada de R$ 500 milhões de 
caixa adicional a partir do ano que vem devido ao começo gradual das operações de novas usinas no fim deste 
ano. Além disso, a empresa também estará trabalhando nos próximos meses em um desinvestimento de ativos 
não estratégicos, bem como tentará o alongamento de suas dívidas. Apesar das boas expectativas, entendemos 
que o momento é de cautela, e reduzimos a exposição do ativo para 10%.

•  Ferbasa (FESA4): 15%
A receita líquida da companhia siderúrgica segue superando os resultados do ano passado, com acréscimo 
de 55% no mês de abril comparado ao mesmo período do ano anterior. Também em ritmo de crescimento, o 
volume de vendas e a produção da empresa seguem em ascensão com acréscimo de 15% e 14%, respectivamente. 
Combinados aos bons indicadores da empresa, os resultados apresentados nos últimos meses baseiam nossa 
crença de recuperação do ativo no médio prazo. Para o mês de junho, o ativo compõe 15% do portfólio.

•  Fleury (FLRY): 15%
O Grupo Fleury atua no ramo de serviços médicos hospitalares, de análise e diagnóstico. No primeiro trimestre 
de 2018 a companhia registrou EBITDA de R$ 185,9 milhões (que representa um aumento de 7,4% em relação 
ao mesmo período do ano anterior) e margem de 28,5%, a segunda maior até então, além do crescimento de 
quase 20% do lucro líquido. Com plano de expansão em execução, o grupo já inaugurou 34 unidades que se 
encontram no estágio inicial de maturação, sinalizando, portanto, oportunidades de crescimento da empresa 
nos próximos meses. Com a expectativa de bons resultados futuros e expansão do negócio, os papéis da Fleury 
passam a compor 15% da carteira no mês de junho.

•  Grendene (GRND3): 16%
A ação da empresa sofreu desdobramento de 1 para 3 no final de maio, com o objetivo de dar mais liquidez aos 
papeis. A empresa que também é grande exportadora, pois é líder de vendas de calçados no mercado externo 
há 16 anos consecutivos, devendo se beneficiar também da alta do dólar este ano. Além disso, o consumo no 
mercado interno vem apresentando melhora, com crescimento de 9,7% no 1T18 em volume de pares vendidos, 
em relação ao 1T17. Entendemos que a empresa pode trazer grandes resultados no médio/longo prazo, e 
continuamos com sua exposição em nossa carteira de 16%.

•  Magnesita (MAGG3): 17%
A Magnesita Refratários é uma das líderes globais no mercado de soluções refratárias, serviços e minerais 
industriais. A empresa, além de produzir soluções refratárias, também possui reservas mineiras próprias, 
fazendo com que 80% de sua matéria-prima venha de suas próprias reservas, diminuindo os custos de produção. 
A empresa entregou bons resultados no 1T18, como receita líquida de US$ 307 milhões, um crescimento de 
8% em relação ao 1T17 e a maior margem bruta e margem EBITDA em quase uma década, de 37,0% e 22,5%, 
respectivamente. Ademais, conseguiu também diminuir seus níveis de alavancagem, com uma relação de 
Dívida Líquida/EBITDA de 2,3. Para este mês, incluímos a ação na carteira com um peso de 17%.

•  SLC Agrícola (SLCE3): 17%
A SLC Agrícola é uma empresa produtora de commodities agrícolas, focada na produção de algodão, soja 
e milho. A empresa teve resultados excelentes no 1T18: aumento de 103% do seu lucro líquido e aumento 
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de 21,9% do EBITDA. Apesar de sua ação já ter valorizado 78% este ano, ainda se encontra com um P/L de 
9,89, considerado barato frente a outras empresas do setor. O câmbio elevado e o aumento dos preços das 
commodities no mercado externo ainda podem trazer ganhos elevados para a empresa ao longo deste ano. 
Entramos com uma exposição de 17% para este mês.
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Carteira Growth
Responsáveis: Cristhian Campos e Bruno Perry 

• Guararapes (GUAR3): 18%
Dono das empresas Midway Financeira (responsável pelos cartões Riachuelo e financiamento de seus clientes), 
Shopping Midway Mall (localizado em Natal) e da Transportadora Casa Verde (responsável pela logística do 
grupo), possui como principal empresa do grupo a Riachuelo, que possui atualmente 303 lojas em todo o 
país. Toda a operação da empresa é voltada para a Riachuelo, que demanda o serviço das outras empresas do 
grupo, excluindo o Shopping que possui outros clientes. De acordo com os resultados trimestrais do 1T18, a 
Companhia produziu nesse trimestre 9 milhões de peças, ante 8,6 milhões no 1T17, apresentando um aumento 
de 4,65% no volume de produção e um aumento na Receita Líquida do grupo de 17,9% ante o 1T17, chegando 
a R$ 1,496 bilhão no 1T18. Além disso, a empresa possui sua dívida bem controlada, com Dívida Líquida/
EBITDA de 0,9x e Preço/Lucro de 13,27, colocando a empresa em um nível que nos deixa confortáveis. Com 
isso, nossa exposição à empresa para junho será de 18%.
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•  Portobello (PTBL3): 12%
Com receita líquida de R$ 246 milhões no 1T18, representando uma alta de 4% em relação ao 1T17, a PortoBello 
apresentou um crescimento em seu EBITDA recorrente de 6%, chegando a um lucro de R$ 7 milhões no 
trimestre. Além disso, a Dívida Líquida/EBITDA chegou a 2,37x, ante 3,00x no 1T17, além de um Retorno 
sobre Capital Empregado de 14,4%, ante 12,1% no 1T17, deixando a situação financeira da empresa mais sólida, 
para sustentar um maior crescimento para os próximos anos, como já vem demonstrando o setor, que saiu 
de uma queda de 6,3% no 1T17 para uma alta de 2,1% no 1T18. Como destaque positivo, o mercado externo 
da empresa teve um crescimento de 21% ante o 1T17, apresentando um recorde de faturamento de US$ 16 
milhões, e o investimento da empresa aumentou 10% ante o 4T17, chegando a R$ 21 milhões, mostrando a 
perspectiva positiva que os diretores possuem quanto ao crescimento do setor. Com isso, mantemos nossa 
perspectiva positiva quanto aos resultados futuros da empresa. Porém, com o crescimento de sua receita líquida 
ainda lenta, estamos diminuindo nossa exposição a empresa para 12%, ante 14%.

•  Arezzo (ARZZ3): 13%
Líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil, a Arezzo&Co possui as marcas Arezzo, 
Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever e Owme. Quanto aos resultados, no 1T18 a receita líquida da 
empresa cresceu 11,1% em relação ao 1T17, chegando a R$ 330,2 milhões no trimestre, e esse crescimento na 
casa de dois dígitos vem se mostrando consistente ao longo dos anos. Além disso, o retorno sobre o capital 
investido da companhia alcançou 30,2% nesse último trimestre, crescimento de 6,8%, além da abertura de 7 
novas lojas, com um crescimento de 7,4% em sua área de vendas nos últimos 12 meses. Vale destacar que no 
último trimestre todas as marcas tiveram crescimento em suas receitas, com destaque para a Arezzo que cresceu 
9,7%, chegando a R$ 218,7 milhões e Anacapri que cresceu 34,2%, chegando a R$ 45,3 milhões. Com isso, o 
lucro líquido da empresa atingiu R$ 27,1 milhões no 1T18, apresentando uma alta de 22,3% e acumulando 
R$ 159,4 milhões nos últimos 12 meses, além de estar com dívida líquida de R$ -161,2 milhões, o que deixa o 
endividamento da empresa muito confortável. Pelo fato de a empresa ter um preço/lucro de 24, múltiplo este 
que não consideramos tornar a empresa barata, para o mês de junho teremos uma exposição a empresa de 
apenas 13%, e estamos confortáveis com a compra das ações da companhia, principalmente pela alta resiliência 
que ela vem apresentando em seu crescimento e boa geração de caixa.

•  Vulcabras (VULC3): 10%
Dona das marcas Olympikus, OLK, botas Vulcabras, Azaleia, Dijean e Opanka, possui mais de 15 mil pontos de 
venda no Brasil e 3 mil no exterior, estando em mais de 30 países. Quando olhamos para o resultado da empresa 
no 1T18, eles não são muito animadores, a receita líquida caiu 1,3% no trimestre ante o 1T17, acumulando R$ 
292,0 milhões, o EBITDA da empresa passou de R$ 58,0 milhões para R$ 49,8 milhões, porém o lucro líquido 
passou de R$ 26,1 milhões para R$ 33,4 milhões no 1T18, apresentando uma alta de 28%. A venda bruta de 
calçados apresentou uma queda de 6,7%, chegando a 5,6 milhões de peças e isso se deve à estratégia da empresa 
de reduzir a produção de calçados femininos, adotada a partir do 3º trimestre de 2017, e a redução de chinelos 
Opanka no mercado interno, assim aumentando a produção de calçados esportivos, que é a principal marca 
da empresa, e botas de proteção. Porém, o volume de vendas dos calçados esportivos também caiu no 1T18, 
chegando a 3,443 milhões de calçados ante 3,474 milhões no 1T17, desaceleração esta que muito se deve à 
postergação da nova coleção de Olympikus, fator que a empresa não espera enfrentar no próximo trimestre. 
Além disso, o mercado interno ainda não se recuperou da crise, e ainda cresce a passos lentos, fazendo com que 
a receita líquida nesse segmento aumentasse apenas 1,3% ante o 1T17. O mercado externo teve uma grande 
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desaceleração, enfrentando uma queda de 16,2% e atingindo uma receita líquida de R$ 37,3 milhões. Muito 
disso se deu pela crise política no Peru e aumento do imposto sobre consumo na Colômbia. Com isso, no 1T18 
o mercado interno representou 87,2% da receita líquida da empresa. Quando olhamos para o preço da empresa, 
seu preço/lucro está em 6,7, principalmente pela queda de mais de 30% que a empresa teve desde o meio de 
maio. Com isso, consideramos que a empresa está em um patamar de preço altamente atrativo, e acreditamos 
que os empecilhos que ela vem enfrentando serão corrigidos e ela enfrentará um crescimento mais sustentável 
nos próximos trimestres. Para o mês de junho, nossa exposição a empresa será de 10%.

•  CVC Corp (CVCB3): 18%
Assim como ocorreu em todos os trimestres de 2017, o crescimento de reservas confirmadas da empresa 
continua a crescer em dois dígitos, alcançando um crescimento de 12,7% no 1T18, além da abertura de 9 
novas lojas no 1T18 e aumento de 95 lojas nos últimos 12 meses. Com isso, o crescimento do lucro líquido da 
empresa foi de 21,8% ante o 1T17, chegando a R$ 81,6 milhões no trimestre. Com isso, mesmo mantendo nossa 
perspectiva de crescimento para a empresa, estamos passando nossa exposição a ela de 22% para 18%, devido 
ao fato de termos passado a acompanhar 8 empresas em nossa carteira, ao invés de 6.

•  Smiles (SMLS3): 14%
Um dos maiores programas de multifidelização no Brasil, com mais de 14,2 milhões de participantes, 
apresentando um crescimento de 14,9% ante o 1T17, a empresa administra com exclusividade o programa 
Smiles, que é o responsável pelas milhas da Gol, além de outros parceiros aéreos como a Air France, Delta Air 
Lines e outras companhias aéreas, além de vários outros parceiros não aéreos. Quanto aos resultados financeiros, 
o acúmulo de milhas no 1T18 apresentou um crescimento de 24,1% em relação ao 1T17, atingindo 22,4 bilhões 
de milhas acumuladas, o resgate de milhas cresceu 17,8% ante o 1T17, e a receita líquida cresceu 7,5%, passando 
de R$ 229,9 milhões no 1T17 para R$ 247,1 milhões no 1T18, mostrando o grande crescimento que a empresa 
vem tendo. Porém, no lado negativo, o EBITDA da empresa cresceu apenas 3% ante o 1T17, atingindo R$ 188,1 
milhões, e o lucro líquido caiu 0,8%, chegando a R$ 155,0 milhões. Com a nossa perspectiva de melhora no 
consumo para os próximos anos no Brasil e término da queda na taxa de juros (dado que a empresa possui 
parte de seu resultado vindo de aplicações financeiras), acreditamos que a empresa continuará melhorando 
seus resultados para os próximos trimestres. Assim, dado seu preço/lucro de 11,74, o qual acreditamos que 
deixa a empresa em um ótimo preço, nossa exposição a empresa para o mês de junho será de 14%.

•  Randon (RAPT4): 15%
Atualmente a Randon é um conjunto de 9 empresas que produz um dos maiores portfólios de produtos 
relacionados ao transporte de cargas do Brasil, atuando principalmente em Implementos e Veículos (reboques/
semirreboques, vagões ferroviários e veículos fora-de-estrada); Autopeças (materiais de fricção, sistemas de 
suspensões, sistemas de freios, sistemas de acoplamento e fundidos para a indústria automotiva) e Serviços 
Financeiros (consórcios e crédito bancário). Em relação aos seus resultados, no 1T18 sua receita líquida 
consolidada chegou a R$ 921,6 milhões, aumento de 59% em relação ao 1T17, além de um crescimento de 
17,3% em seu EBITDA, chegando a R$ 159,5 milhões, e lucro líquido de R$ 43,2 milhões ante R$ 1,6 milhão 
no 1T17. Sua Dívida Líquida/EBITDA está em 1,80x, o que deixa a situação financeira em um nível confortável 
para poder crescer nos próximos anos. Com nossa perspectiva positiva para o setor, que tende a continuar 
crescendo com a retomada da economia brasileira, nossa exposição a empresa será de 7,5% para o mês de 
junho.
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• OdontoPrev (ODPV3): 0%
Devido à diminuição do crescimento da receita líquida da empresa, que no 1T18 foi de apenas 5,4% ante o 
1T17, acreditamos que a empresa não conseguirá ter a mesma taxa de crescimento que vinha apresentado, que 
vem diminuindo trimestre a trimestre. Com isso, estamos retirando a empresa de nossa carteira. 

• Tegma (TGMA3): 0%
A Tegma não está mais elegível para ser escolhida pela carteira Growth, por isso está saindo de nossa carteira.

•  CSU (CARD3): 0%
A CSU também não está mais disponível para continuar na carteira, devido ao fato de ter saído do índice Small 
Cap.

•  Alpargatas (ALPA4): 0%
A Alpargatas está saindo da nossa carteira, devido ao fato de não ser mais elegível para a carteira Growth.
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•  Qgep Participações (QGEP3): 0%
Com a nova distribuição de ativos, a Qgep não compõe mais as empresas presentes nas opções de escolha da 
carteira Value.

•  Eletropaulo (ELPL3): 0%
Com a nova distribuição de ativos, a Eletropaulo não compõe mais as empresas presentes nas opções de escolha 
da carteira Value. 

•  SulAmérica (SULA11): 0%
Do  início do ano de 2018 até meados de Abril, a SulAmerica apresentou uma alta de mais de 20% nos preços 
de seus papeis. Entretanto, no mês de Maio, a empresa acumulou uma queda, que pode ser interpretada como 
uma correção, de 10%. A fim de evitar perdas no curto prazo, a equipe decidiu não incluir o ativo na carteira 

Carteira Value
Responsáveis: Kamilla Menezes e Vinícius Viegas
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do mês de Junho.

•  Even (EVEN3): 0%
A empresa de construção civil apresentou uma queda significativa no preço de seus ativos no mês de Maio. 
Tal desempenho pode ser explicado pela tendência baixista do mercado, que apresentou uma baixa de 11% no 
mês, e pela não retomada de crescimento do setor de construção civil. Dessa forma, com o intuito de proteger 
a carteira, a Even não faz parte da carteira do mês de Junho. 

•  Metalúrgica Gerdau (GOAU4): 0%
A metalúrgica Gerdau, depois de apresentar um ótimo desempenho no início do ano, sofreu com a queda do 
mercado e teve uma baixa de aproximadamente 12% no mês de Maio. Acreditando que a tendência baixista irá 
continuar em Junho, a equipe Value decidiu tirar o ativo do portfólio do mês.

•  Helbor (HBOR3): 0%
A Helbor, empresa de construção civil focada em empreendimentos de alta classe, deixa de compor a carteira 
Value no mês de Junho. A equipe tomou essa decisão depois da queda significativa queda no preço do ativo, 
somado a um desempenho abaixo do esperado dos demonstrativos referentes ao primeiro trimestre de 2018. 

•  Gol (GOLL4): 0%
A ação da empresa se valorizou mais de 60% desde o início do ano, contudo, a partir do meio Abril, a Gol 
apresenta consecutivas quedas nos pregoes. Essa baixa pode ser interpretada como uma soma da correção 
natural, depois de uma alta significativa, e com a tendência baixista do mercado no último mês. Acreditando 
que o ativo não irá se recuperar em Junho, a equipe Value decidiu tirar a empresa da carteira do mês.

•  Gafisa (GFSA3): 25%
A empresa de construção civil apresentou um bom resultado no último demonstrativo de caixa apresentado, 
com uma diminuição significativa do prejuízo, frente ao trimestre anterior, e a diminuição da dívida de curto 
prazo. Ademais, a companhia pouco sofreu com a tendência de baixa do mercado no mês de Maio. Dessa 
maneira, com o intuito de proteger a carteira, a equipe Value incluiu o ativo com peso de 25% no mês de Junho.

•  Petro Rio (PRIO3): 18,75%
A companhia dedicada a exploração e refino de petróleo passa a compor a carteira Value no mês de Junho. A 
equipe tomou essa decisão após a análise do último demonstrativo, ao qual a empresa conseguiu reverter um 
grande prejuízo para lucro. Somado a isso, concluímos que a dívida da companhia é pouco significante frente 
aos ativos e ela tem uma capacidade de investimento no curto prazo expressivo. Desse modo, a Perto Rio passa 
a compor 18,75% da carteira em Junho.

•  Eneva (ENEV3): 18,75%
A companhia de geração e logística de energia elétrica apresentou lucro no ultimo demonstrativo, revertendo 
o prejuízo do mesmo período do ano anterior. Ademais, o setor de energia elétrica está em tendência de alta e, 
acreditando que essa direção continuará no mês de Junho, a equipe Value decidiu alocar 18,75% da carteira na 
Eneva.
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•  Construtora Tenda (TEND3): 18,75%
A construtora tenda apresentou ótimos resultados nos últimos demonstrativos, com lucro significativo e 
recorrente e o caixa apresentando melhoras. Ademais, é importante ressaltar que a companhia sofreu pouco 
com a forte tendência de baixa do último mês; dessa forma, com o intuito de proteger a carteira, a equipe 
decidiu incorporar a construtora Tenda com peso de 18,75%.

•  Companhia Energética de São Paulo (CESP6): 18,75%
A companhia energética de São Paulo é a maior produtora de energia elétrica do Estado. A empresa reflete 
o tamanho do Market Share nos demonstrativos. No último, por exemplo, a Cesp conseguiu diminuir 
significantemente o prejuízo do quarto trimestre de 2017, além de aumentar o ativo circulante e diminuir as 
dívidas. Dessa forma, decidimos colocar a companhia na carteira com 18,75% de peso. 
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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.


