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 No setor de construção as previsões não apresentam otimismo, visto que o setor em ques-
tão reduziu a projeção de alta das vendas em 2019. Tal fato pode ser justificado pelo fraco de-
sempenho da economia no início do ano. Frente a ações do governo, a análise de crescimento de 
vendas foi corrigida de 2% para 1,5%. Essa redução de meio ponto percentual se justifica frente ao resul-
tado do PIB no primeiro trimestre e pelo ritmo de retomada da economia mais lento que o esperado.
        Já o setor destinado ao aluguel de imóveis apresenta resultados melhores. Segundo Índice Fipe-
Zap, a rentabilidade média do aluguel anualizada, medida pela razão entre o preço médio de locação 
e o preço médio de venda dos imóveis, ficou em 4,60% em junho, acima dos 4,43% apurados em dezem-
bro do ano passado. Dessa forma, se vê um otimismo no setor, já que os aluguéis acumulam alta de 3,45%, 
acima da inflação, nos primeiros seis meses e permanecem em alta, o que traz positividade ao setor. 
 O setor de gás também apresenta positividade. O objetivo do governo é investir em empresas do 
setor privado que visem à infraestrutura do escoamento e transporte do gás natural. Isso reduziria o pre-
ço do gás natural em mais de 50%, já que o preço do gás natural passaria de US$ 14 por milhão de BTU 
(unidade térmica britânica,, na sigla em inglês) para US$ 6 ou US$ 7. A análise para o petróleo não é po-
sitiva, visto que ocorreu uma queda de 6,1% no refino de petróleo, em comparação com junho de 2018, de 
acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
 O setor automotivo segue com expectativas positivas, mas ainda não recuperou a per-
das das indústrias relacionados ao seu setor no ano passado. Segundo o levantamento da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as exportações continuam em 
queda, devido à retratação do mercado argentino, que compra 70% do que o Brasil vende ao exterior. Con-
tudo, o ano de 2019 apresenta estimativas de 11,4% de aumento nas vendas de carros comerciais leves, ca-
minhões e ônibus novos, o que eleva a projeção de unidades a serem vendidas no ano para 2,86 milhões.
        Por fim, tem-se a análise do setor de seguros que também apresenta crescimento para 2019. Segundo a 
última pesquisa da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), o mercado de seguros no Brasil cresceu 
7,5% no primeiro semestre de 2018 e as estimativas são que esse crescimento persista, já que com o surgimento 
de inovações, o setor de seguros no país tem realizado esforços para acomodar as tendências de nível global.



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 agosto, tivemos um resultado positivo de 0,44% no mês, fren-
te às quedas tanto do IBrX-100 e do próprio IBOV, que apresentaram, respectivamen-
te, -0,16% e -0,67% como resultado. O CDI neste mês apresentou uma rentabilidade de 0,50%.
 Com a quedas no Ibovespa ocorrida durante o mês, a equipe optou por reduzir a porcentagem em renda 
fixa da carteira de 30% para 8%, visto que os investimentos em renda fixa da carteira representavam uma reserva de 
oportunidade, justamente para a compra de ações com bons fundamentos em momentos de baixa em suas cotações. 
 Além disso, houve também um aumento no número de ativos da carteira, visando maior di-
versificação de setores e confiando em uma melhora geral da economia, agora, a carteira con-
ta com 92% de suas posições em renda variável (sendo estas, 82% ações e 10% FIIs), e 8% em renda fixa. 

Pontos principais
 Ações
 Com um maior número de ações na carteira e maior diversificação, dividimos a exposi-
ção neste tipo de ativo em três grupos, sendo eles: um primeiro com empresas mais consisten-
tes em seus resultados, mais confiáveis e boas pagadoras de dividendos. As empresas escolhi-
das com este perfil são a Taesa (TAEE11) no setor de energia, e Itaú (ITUB4) no setor financeiro.
 O segundo grupo, com um maior número de ativos e diferentes pesos na carteira, é composto por ações de 
empresas com não tanta resiliência quanto o primeiro, porém possuem um maior potencial de crescimento para 
os próximos anos, como por exemplo varejo, logística, construção civil e financeiro. As empresas neste grupo são 
Magazine Luiza (MGLU3), M. Dias Branco (MDIA3), Porto Seguro (PSSA3), Tenda (TEND3), Iochpe-Maxion 
(MYPK3), Tegma (TGMA3), Rumo (RAIL3) Enauta (ENAT3), BTG Pactual (BPAC11) e EzTec (EZTC3). As porcen-
tagens de alocação em cada ativo estão diretamente relacionadas ao nível de confiança e risco colocado em cada uma.
 Já no terceiro e último grupo, ficam duas empresas com maior nível de risco, porém com fundamentos que 
podem se mostrar interessante durante o tempo, e que enxergamos como uma boa oportunidade no momento. 
São elas Mahle (LEVE3) no setor de peças automobilísticas, e JHSF (JHSF3) no setor de Shoppings e Hotelaria.

 Fundos de Investimento Imobiliário
 Em relação ao mês passado, foi acrescentado um novo fundo à carteira: O fundo XPML11, com gestão da 
XP. Com investimentos no setor de Shopping Centers, o fundo demonstra bons retornos em relação ao valor atual 
de suas cotas e também tende a beneficiar-se do aquecimento da economia como um todo. Seu retorno por cota em 
julho foi de 0,52%, já apresentando um acumulado de 6,33% nos últimos 12 meses, sem falar da valorização das cotas.

 Renda Fixa
 A posição em renda fixa neste mês, apesar de reduzida, continua sendo mantida no fundo Devant 
Solidus Cash, que possui rentabilidade meta de 108% do CDI e liquidez D+0, o que permite saques a pra-
ticamente qualquer momento 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.
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 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.


