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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.
 O mês de maio foi o primeiro mês de performance da carteira, no qual tivemos um resultado de 
2,57% no mês, ante 1,14% do IBrX-100 e 0,54% do CDI.
 Para o mês de junho manteremos 60% da carteira estará em ações, 30% em renda fixa e 10% da cartei-
ra estará alocada em FIIs.

.

Pontos principais
 Ações

 No 1T19, a Tegma manteve o seu ritmo de crescimento, junto com o setor automotivo, tendo um 
aumento de 13,2% da receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado, resultando em um lucro 
líquido de R$ 26,6 milhões no trimestre, uma alta de 90,2% frente ao ano passado, assim sinalizando a melho-
ra contínua do setor. Com isso, permanecemos com a nossa posição na empresa.
 Já a Taesa teve seu resultado impactado pela desaceleração da inflação, principalmente o IGPM, que 
afeta o faturamento dos seus contratos. Porém essa oscilação no curto prazo é comum, assim mantemos 
nossa perspectiva positiva para o crescimento da empresa, que deve vir principalmente de novos leilões e tér-
mino de obras, no qual atualmente a empresa tem um endividamento de 1,7x dívida líquida/EBITDA, o que 
possibilita um grande espaço para o aumento do endividamento da empresa. Assim mantemos nossa pers-
pectiva positiva para a empresa, principalmente como uma posição mais defensiva, devido ao seu alto nível 
de pagamento de dividendo.
 Os resultados do 1T19 da Enauta vieram em linha com o que já era esperado pela empresa, tanto na 
produção de Gás do Campo de Manati quando a produção de Óleo do Campo de Atlanta. A Receita Líquida 
da companhia ficou em R$ 207,3 milhões no primeiro trimestre, representando um aumento de 74,5% em 
relação ao ano passado, devido principalmente ao início da operação do Campo de Atlanta. Para o restante 
do ano, até o final do 3T19 a empresa espera estar com o 3º poço no Campo de Atlanta em operação, assim 
levando sua produção diária para 25~27 mil barris por dia.
 Além disso, os blocos da Bacia de Sergipe-Alagoas, no qual a empresa possui 30% e é operado pela 
ExxonMobil, possui previsão de começar a produção no 2º semestre de 2020.



 No 1T19, o lucro líquido da Porto Seguro teve um aumento de 8%, chegando a R$ 300 milhões, assim, 
mantemos nossa posição na empresa.
 No último trimestre, a Iochpe-Maxion reportou receita líquida 15,1% maior em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, além disso, a empresa reportou lucro líquido de R$ 63,1 milhões, revertendo um preju-
ízo de R$ 13 milhões. Além disso, 24,5% da receita da empresa vem do mercado interno, assim a melhora do 
mercado nacional representa uma importante parte do crescimento de sua receita. Assim, mantemos nossa 
posição na empresa, que traz posição em uma empresa com sua receita dolarizada, além de uma exposição ao 
setor automotivo, sem correr o risco da mudança dos carros a combustão para os carros elétricos.
 Enfim o setor de construção começa a dar sinais de que a crise ficou para trás. No último trimestre, 
a EZTEC reportou receita líquida de R$ 146 milhões, um aumento de 62% frente ao mesmo período do ano 
passado, e lucro líquido de R$ 17 milhões, ante R$ 5 milhões no mesmo período de 2018. Como destaque, as 
vendas líquidas somaram R$ 303 milhões no trimestre, representando um recorde para os últimos 5 anos. 
Além disso, a empresa finalizou mais um trimestre com aumento de vendas e diminuição nos distratos, o que 
gera um grande impacto financeiro positivo para a empresa.
 Já a Tenda finalizou o trimestre com lucro líquido de R4 49,8 milhões e receita líquida de R$ 409,3 
milhões, representando um aumento respectivamente de 56% e 11,8% em relação ao mesmo período de 2018. 
Além disso, o VGV lançado teve um aumento de 44,8%. Com isso, mantemos nossa visão positiva para o 
crescimento da empresa, principalmente pelo fato de a empresa estar sendo negociada a 10x P/L.
 O 1T19 mostrou a continuação da melhora dos resultados da JHSF, principalmente na área de incor-
poração, que é representada pela Fazenda Boa Vista, no qual teve um aumento de 533,1% da receita líquida, 
atingindo R$ 41,8 milhões, do qual se deve a melhora das vendas dos empreendimentos. O aeroporto que 
vem sendo construído possui previsão de inauguração para o final de 2019, no qual está em fase de terminar 
a pavimentação da pista, e início da construção doa Hangar. Além disso, o mesmo terreno ainda possui uma 
grande área não ocupada, no qual a JHSF estuda a construção de um Parque Logístico, que possui uma alta 
demanda na região de São Paulo. O principal motivo para o destravamento dos investimentos da empresa foi 
a venda de parte dos seus shoppings, o que possibilitou a redução de sua dívida líquida de R$ 1,1 bilhão para 
R$ 676,3 milhões, estando atualmente em 3,8x EBITDA ajustado. E por fim, a empresa deu início a constru-
ção do hotel Fasano em Itaim, em parceria com a construtora Even, com VGV estimado de R$ 720 milhões. 

 Fundos de Investimento Imobiliário
 Quanto aos Fundos Imobiliários (FII), não houveram mudanças significativas, e ambos os fundos 
permanecem sem fato relevante divulgado 

 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.


