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Comentários & Perspectivas 
 
 
O mês de março acabou sendo de maior volatilidade nos mercados internacionais, e algumas correções. Considerando o fechamento do 
primeiro trimestre de 2018, temos que as bolsas globais recuaram — a primeira que isto acontece desde o início de 2016 (o índice MSCI All 
Country World Index caiu 1,4%, por exemplo). 
 
Registre-se: o índice americano S&P 500, por exemplo, registrou a primeira queda trimestral desde 2015. No acumulado de 2018, recua 
1,2% — resultado resiliente se comparado com outras praças (como Londres ou Tóquio), que também acumulam quedas neste começo de 
ano (o índice FTSE 100 recua 8%; e o índice Nikkei 225 recua pouco mais de 5%, respectivamente). 
 
Ainda assim, continuamos acreditando que as perspectivas são positivas no médio prazo, a despeito deste ambiente mais volátil, que tende a 
persistir, em nossa opinião. Afinal, dados no front macro continuam bastante positivos nas principais economias desenvolvidas (EUA, zona 
do euro e Japão), e acreditamos que o crescimento global seguirá forte. 
 
Mas, e os motivos para acreditar em um ambiente ainda volátil? Citamos alguns bastante óbvios: políticas protecionistas de Donald 
Trump; normalização da política monetária do Fed; setor de tecnologia no radar, realizando lucros, após “caso-Facebook”; e viés de 
desaceleração da economia da China. Isto, sem contar, é claro, com o risco geopolítico, mais difícil de monitorar (relação EUA com a Coreia 
do Norte seguirá sendo um fator de risco).  
  
No Brasil, os mercados se mostraram bastante resilientes no último mês, ainda que o dólar tenha sido pressionado para cima, ficando 
ligeiramente acima de R$3,30. Ainda mantemos as boas perspectivas em bolsa para o médio prazo, e a visão mais neutra em relação à taxa 
de câmbio (o atual patamar não nos parece muito distante de patamar “justo”). A inflação de curto prazo segue fraca, tem surpreendido, e 
isto fez o BC cortar a Selic para 6,50% no último dia 21. Em maio (dias 15 e 16), tudo indica que cairá para 6,25%. A partir daí, deve ficar 
estável, em nossa opinião. 
  
No front político, o julgamento do “caso-Lula” foi destaque. Apesar das decisões do TRF-4, o STF julgará, no início de abril, o habeas corpus 
do ex-presidente — algo que pode evitar a sua prisão, garantindo-lhe a liberdade para fazer campanha pelo PT nos meses à frente. Além 
disso: (1) a Operação Skala da PF voltou a colocar Temer sob pressão, fragilizando a sua possível candidatura ao Planalto; e (2) aproxima-
se o dia 7 de abril, limite para a “descompatibilização” daqueles que participarão da corrida. Aqui, incluimos Meirelles, quem será 
substituido na Fazenda, muito provavelmente, por Eduardo Guardia.  
  
Em suma: como temos dito nos últimos meses, continuamos muito atentos ao cenário internacional (o maior risco aos mercados locais, em 
nossa opinião). Mantemos uma visão positiva e construtiva para o Brasil, apesar do ambiente de volatilidade lá fora. Em abril, a corrida 
eleitoral tende a ficar mais clara; e teremos uma importante “dança das cadeiras” em Brasília.  
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Cenário Brasil 
 
» Política: julgamento de Lula, e mudanças em Brasília 
Em março, a 8ª Turma do TRF-4 negou, por unanimidade, os 
embargos de declaração da defesa do ex-presidente Lula. Porém, por 
conta da decisão do STF, este não poderá ser preso até, ao menos, o 
próximo dia 4 de abril (quando o STF julgará o seu habeas corpus). 
Vale lembrar: no TRF-4, ainda resta à defesa do petista o chamado 
“embargo dos embargos”, que pode lhe dar algum tempo extra, seja 
como for. A despeito do possível registro de candidatura de Lula no 
TSE, até dia 15 de agosto (data limite), o ex-presidente não deve 
conseguir ser candidato à Presidência, por conta da Ficha Limpa. 
 
As atenções agora estão voltadas à decisão do STF, que pode lhe 
conferir liberdade e, assim, lhe dar fôlego na campanha dos próximos 
meses. O PT ainda não tem “plano B”, e insistir em Lula parece ser a 
melhor das alternativas do momento.  
 
Neste momento, com a proximidade do dia 7 de abril – importante 
data para a corrida eleitoral –, algumas pré-candidaturas começam a 
ficar claras, considerando outros partidos. Alguns nomes que 
parecem deixar o campo das meras “possibilidades”: Paulo Rabello 
de Castro (PSC); Flavio Rocha (PRB); Joaquim Barbosa (PSB); e 
Henrique Meirelles (que deve filiar-se ao MDB no início de abril). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Além disso, por conta da corrida eleitoral, haverá significativa troca 
de ministros. Algo entre 9 e 15, segundo tem sido ventilado na mídia. 
Importante: Eduardo Guardia deve assumir o posto de Meirelles na 
Fazenda; Mansueto Almeida deve assumir o Planejamento, que será 
deixado por Dyogo Oliveira, para comandar o BNDES. Este 
“desenho’ nos parece bastante positivo, diga-se de passagem. 
 
» Atividade: crescimento pouco abaixo de 3% em 2018 
O mercado1 prevê, hoje, um crescimento do PIB de 2,89% para este 
ano, e de 3,00% para 2019. Segundo o BC, o índice IBC-Br de janeiro 
recuou 0,56% frente a dezembro. Frente ao mesmo período de 2017, 
subiu 2,97%. Os números ficaram acima do esperado pelo mercado, 
embora mostrem que a recuperação da economia será gradual. Hoje, 
parece menos provável que o PIB cresça mais do que 3% em 2018. 
 
Vale destacar: o próprio BC é mais conservador em suas projeções2. 
Prevê 2,6% para 2018, após 1,0% de 2017. Na ótica da demanda, 
espera que o consumo das famílias cresça 3,0%, e que a formação 
bruta de capital fixo avance 4,1%. O consumo do governo deve ficar 
praticamente estável (0,5%), e o setor externo deve contribuir de 
forma negativa (importações devem crescer 6,8%, contra 4,9% das 
exportações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Também vale falar dos índices de confiança. Segundo dados da FGV, 
a maioria das sondagens registrou melhoras em março. A única 
exceção foi o setor de serviços, que teve uma queda de 1,8% frente a 
fevereiro. Os demais números foram positivos: indústria (+1,3%); 
consumidor (+5,3%); comércio (+1,4%); e construção (0,9%).  
 
» Comércio: déficit em conta corrente menor 
As transações em conta corrente registraram superávit de US$ 283 
milhões em fevereiro. O mercado esperava um superávit um pouco 
maior, na casa dos US$ 475 mi. Seja como for, em 12 meses, o déficit 
em conta corrente tem diminuído. Até fevereiro, acumula US$ 7,8 bi, 
ou 0,38% do PIB. Apesar da diminuição do déficit recente, a 
perspectiva de melhora do consumo e dos investimentos deve fazer o 
déficit voltar a subir nos próximos anos. Pode terminar 2018 em 
déficit de US$25 bi (-1,1% do PIB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Mercado de trabalho: criação modesta de vagas formais 
De forma gradual, o mercado de trabalho segue melhorando. Dados 
do CAGED de fevereiro mostraram uma criação de 61,2 mil postos 
formais. Quando considerada a série com ajuste sazonal, houve uma 
criação de 13,8 mil vagas formais, após as 61 mil de janeiro. Ou seja: 
foi uma melhora mais modesta no 2º mês do ano. Os salários (de 
admissão) cresceram, em 12 meses, 2,5%. Considerando a PNAD 
Contínua, do IBGE, o desemprego recuou de 12,5% para 12,4%, 
considerando o trimestre móvel com término em fevereiro 
(considerando a série com ajuste sazonal). Esta queda se deve ao 
recuo da força de trabalho, ligeiramente superior ao recuo da 
população ocupada (-0,1% m/m, após ter permanecido estável no 
trimestre móvel com término em janeiro). 
 
» Inflação: deve continuar a desacelerar em março 
O IPCA em 12 meses passou de 2,86% em janeiro para 2,84% em 
fevereiro. Em março, caso a inflação suba 0,15% frente ao mês de 
fevereiro, o IPCA em 12 meses deve cair para 2,74%. Em suma: a 
inflação deve continuar a desacelerar. Esta tem sido uma das 
maiores “surpresas” dos últimos meses. Hoje, o mercado1 projeta um 
IPCA de 3,57% para 2018, e 4,10% para 2019. Há 4 semanas, 
esperava 3,73% e 4,25%, respectivamente.  
 

 » Política Monetária: Selic deve chegar em 6,25% 
Em linha com o esperado, o BC cortou ontem a Selic de 6,75% para 
6,50% no último dia 21 de março, após evolução “benigna” da 
inflação nos últimos meses. Para o Copom de maio (dias 15 e 16), 
esperamos que a Selic volte a cair, para 6,25%. Afinal, isso “mitiga 
o risco de postergação da convergência da inflação rumo às 
metas”3. Para as reuniões além da próxima (ou seja, a partir da 
reunião do Copom dos dias 19 e 20 de junho), esperamos que a 
Selic se mantenha em 6,25%. Hoje, vemos uns 20% de 
probabilidade de a Selic voltar a cair, e terminar em 6,00%. 
 
Registre-se: considerando as projeções de juros e câmbio do 
Boletim Focus, o BC2 prevê um IPCA de 3,8% para 2018, 4,1% para 
2019 e 4,0% para 2020. Para fins de comparação: em dezembro4, o 
BC esperava 4,2%, 4,2% e 4,1%, respectivamente. 
 
» Política Fiscal: déficit de 1,4% do PIB em 12 meses 
Segundo dados divulgados ontem pelo BC, o déficit primário do 
setor público consolidado foi de R$17,4 bi em fevereiro, pouco 
acima do consenso de mercado (-R$16,7 bi). Em 12 meses, 
acumula déficit de R$94,3 bi (1,4% do PIB). Lembramos: para este 
ano, a meta é de déficit de R$161,3 bi. 
 

Cenário Externo 

 
» EUA: os juros podem subir mais 2 ou 3 vezes em 2018 
Em linha com o esperado, os juros passaram de 1,25-1,50% para 
1,50-1,75% ao ano. Foi a 1ª alta deste ano. A 6ª desde a saída da 
crise. Jerome Powell, o atual presidente do Fed, foi bastante 
objetivo em sua coletiva de imprensa e, apesar das projeções mais 
fortes de PIB em 2018 e de juros mais altos para 2019 e 2020, 
ainda vê a “normalização” das políticas monetárias como sendo 
“graduais”. Os mercados reagiram, em sua maioria, como se a 
mensagem de Powell tivesse sido “branda” (“dovish”, em inglês). 
Temos dúvidas quanto a isto. Afinal, acreditamos que os juros 
devem subir mais 2 vezes neste ano, e não descartaríamos que 
subissem mais 3. O mercado, é claro, ainda não precifica isto. 
Mantemos a perspectiva positiva nas bolsas, ainda que valha ser 
mais seletivo em alguns setores. O dólar, que até aqui segue fraco, 
tende a interromper este viés.  
 
Importante: nas últimas semanas, Trump fez nova mudança 
importante, e nomeou John Bolton, ex-embaixador dos EUA na 
ONU, considerado “linha-dura”, como o seu 3º conselheiro de 
segurança, em substituição a H.R. McMaster. Após a saída de Rex 
Tillerson e McMaster, do trio de líderes que até aqui aconselhavam 
Trump, resta apenas Jim Mattis, o atual secretário de Defesa. 
Estas substituições tem tornado políticas protecionistas mais 
prováveis nos próximos meses, e mantém a perspectiva de 
volatilidade nos mercados internacionais.  

2 

Obs.: (1) Boletim Focus do dia 23 de março; (2) Relatório Trimestral de Inflação (RTI), de mar/18; (3) comunicado do Copom de mar/18; (4) RTI de dez/17.  
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide. 

Peso Ticker Empresa Variação Contribuição 
10% TEND3 Tenda 15,98% 1,60% 

10% CVCB3 CVC Brasil 8,03% 0,80% 

10% FIBR3 Fibria 5,45% 0,54% 

10% ITSA4 Itausa 5,23% 0,52% 

10% B3SA3 B3 4,18% 0,42% 

10% EQTL3 Equatorial -0,14% -0,01% 

10% PETR4 Petrobras -0,23% -0,02% 

10% POMO4 Marcopolo -4,65% -0,46% 

10% VALE3 Vale -5,24% -0,52% 

10% RAIL3 Rumo -7,65% -0,77% 

Abril de 2018 

Performance 

O mês contou, novamente, com forte volatilidade. No 

exterior, a reunião do Fed (que elevou os juros pela 1ª 

vez em 2018) foi bem “absorvida” pelo mercado. O 

que fez mais “preço” foi o risco de “guerra comercial” 

envolvendo os EUA e China.  

Assim, vimos algumas correções do índice no início 

do mês, em linha com os movimentos de baixa nos 

mercados internacionais. A nossa carteira, que conta 

com um perfil mais balanceado e menos volátil, 

surpreendeu e, mais uma vez, obteve um sólido 

desempenho, acima do Ibovespa.  

Em março: o destaque positivo ficou com a Tenda. O 

cenário de novas quedas nas taxas de juros e o 

resultado positivo do 4º tri foram fatores que 

impulsionaram o papel. Na outra ponta,  Rumo teve 

um desempenho abaixo do índice, reflexo da cautela 

dos investidores com o setor de Concessão & 

Logística. Afinal, algumas empresas foram envolvidas 

em novas investigações da PF. 

Março de 2018 

Abril 

Em um ambiente externo (ainda) favorável para 

ativos de riscos, os mercados domésticos devem 

continuar a se beneficiar.  

Por um lado, a perspectivas de uma economia forte 

nos EUA, e uma inflação em alta, tende a manter o 

dólar num patamar mais alto. No entanto, 

continuamos vendo um momento macro positivo no 

Brasil (dados que apontam para uma recuperação 

gradual, e perspectivas de cortes de juros à frente).  

Nesse contexto, ainda vemos as perspectivas para o 

Brasil de forma construtiva, e positiva (embora 

observamos uma maior volatilidade para os ativos 

locais nos últimos meses). Para o médio prazo, 

seguimos com um viés positivo em Ibovespa.  

Em nossa carteira, realizamos duas troca. 

Substituímos os papéis da Fibria (FIBR3) e Vale 

(VALE3) pelas ações da Suzano (SUZB3) e Usiminas 

(USIM5). Com relação a 1ª, vemos um maior upside 

para a Suzano, especialmente após fusão com Fibria. 

Já a Usiminas, optamos por manter uma maior 

exposição do setor ao mercado local.  

Ainda frisamos que seguimos com uma estratégia de 

diversificação e maior seletividade no que diz 

respeito à carteira. 

Legenda:    + Aumentou peso       (-) Diminuiu peso        = Manteve peso 

Peso Ticker Empresa Alteração 
10% B3SA3 B3 = 

10% CVCB3 CVC Brasil = 

10% EQTL3 Equatorial = 

10% ITSA4 Itausa = 

10% POMO4 Marcopolo = 

10% PETR4 Petrobras = 

10% RAIL3 Rumo = 

10% SUZB3 Suzano Entrou 

10% TEND3 Tenda = 

10% USIM5 Usiminas Entrou 

  Mês 2018 Início 

Carteira  2,10% 17,63% 65,53% 

Ibovespa 0,01% 11,73% 65,74% 

Saiu Entrou 
Fibria (FIBR3) Suzano (SUZB3) 

Vale (VALE3) Usiminas (USIM5) 
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B3 (BVMF3) 

A recomendação vislumbra a melhor perspectiva para os ativos 

de renda variável. Os recentes números operacionais da B3 já 

mostraram um volume mais forte neste início do ano, 

especialmente de ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento 

BM&F), corroborando com o quadro mais positivo para os 

próximos resultados da B3. Esse 1T18 permanece extremamente 

positivo para mercados locais e acreditamos que o volume de 

negócios deverá continuar a crescer ao longo de 2018. 

Observamos que a estrutura de capital das empresas ainda 

contam com um passivo elevado, o que pode aumentar a procura 

por ofertas subsequentes (follow-on) e outros recursos para 

equilibrar a relação de alavancagem financeira.  

Adicionalmente, vemos sinergias a serem capturadas após fusão 

com a Cetip. A empresa deve continuar a ganhar eficiência 

operacional, e se beneficiar desse crescimento dos volumes. 

Destacamos a diversificação da receita, com fluxo bastante 

resiliente, com serviços completos de trading, clearing, 

liquidação, custódia e registro, e posicionamento dominante em 

derivativos, ações, câmbio, renda fixa e produtos de balcão. 

 No longo prazo, acreditamos que a B3 continuará procurando 

por novas oportunidades de crescimento inorgânico na América 

Latina. A conclusão da combinação de negócios com a Cetip cria 

uma empresa vencedora no longo prazo. Além das sinergias a 

serem capturadas, a empresa possui alto potencial de 

crescimento, com risco menor com relação a maior concorrência. 

  

Comentários e recomendações 

CVC Brasil (CVCB3) 

A CVC Brasil é destaque do setor e possui uma posição 

dominante do mercado no segmento de lazer offline. Seguimos 

otimistas com as perspectivas da empresa, que  tem apresentado 

boa performance operacional e ganho de escala, diversificando 

sua base de consumidores e otimizando operações dos canais de 

venda. Assim, esperamos continuidade do crescimento da CVC 

em 2018, a medida que o consumo se recupere. Sustentamos 

como nossa recomendação: (i) os sólidos números reportados 

em 2017; e (ii) boa execução do management com as recentes 

aquisições.  

A empresa tem reportado um forte crescimento das reservas, e 

avanço significativo de suas margens. Isto é algo que reflete o 

eficiente controle nos custos e as sinergias provenientes das 

recentes aquisições (Visual e Trend). Continuamos otimistas 

quanto às perspectivas de crescimento de reservas em 2018 , 

com recuperação das viagens domésticas (margens maiores) e 

aceleração  nas reservas corporativas. 

Vale destacar também o bom histórico da administração de 

entrega de sinergias e aquisições. Por meio de Fusões e 

Aquisições, a CVC tem reforçado seu posicionamento no 

mercado: (i) ampliando sua atuação em segmentos onde sua 

presença é limitada; (ii) diversificando seu modelo de negócio, 

indo além do mercado de pacotes de viagem; e (iii) garantindo 

preços bastante competitivos para seus consumidores finais. 

Acreditamos na continuidade da consolidação do setor. 
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Ticker B3SA3

Preço Atual R$ 26,69

Volume Médio diário* 8.970

Dividend Yield 1,7%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 2,2x

Preço da ação/Lucro por ação 0,4x

EV/Ebitda 20,1x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta 1,04

*em Milhares de ações

Ticker CVCB3

Preço Atual R$ 60,65

Volume Médio diário* 874

Dividend Yield 0,8%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 10,8x

Preço da ação/Lucro por ação 36,6x

EV/Ebitda -

Dívida Líquida/Ebitda 1,0x

Beta 0,76

*em Milhares de ações
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Equatorial (EQTL3) 

A Equatorial possui uma das melhores administrações entre as 

empresas do setor elétrico, reconhecida pela capacidade do 

management em realizar reestruturações dentro das 

distribuidoras adquiridas.  

O segmento de distribuição é a principal atividade do grupo, 

representando  mais de 90% do resultado da Equatorial. A 

Equatorial também passou a atuar no segmento de transmissão 

a partir de 2016. Gostamos deste segmento por ser de baixo risco 

e receitas recorrentes. Consideramos essa estratégia 

interessante, devido ao management competente, com histórico 

de entrega, além da diversificação do escopo de atuação.  

Olhando para frente, a Equatorial segue bem posicionada para 

manter seus investimentos ou participar de possíveis fusões e 

aquisições do setor. Com a Eletrobrás e outras empresas 

alavancadas do setor, vendendo ativos, a Equatorial se torna um 

dos principais players para agregar valor em uma potencial 

aquisição. A empresa conta com uma alavancagem financeira 

baixa, o que aumenta a probabilidade em adquirir novos ativos. 

Seguimos otimistas com a Equatorial, e esperamos resultados 

mais fortes para o 1T18. A sazonalidade do período tende a 

favorecer a empresa nesse último resultado do ano. A retomada 

da atividade econômica também deve impulsionar a demanda 

por eletricidade, beneficiando ainda mais os resultados da 

companhia. 

Comentários e recomendações 

Itaúsa (ITSA4) 

Reiteramos nossa visão positiva para a empresa. Apesar da 

pressão sobre o spread bancário, as taxas de juros em patamares 

mais baixos devem beneficiar o setor: a queda do custo de 

financiamento deve impulsionar a demanda por crédito, e a 

inadimplência tende a manter tendência de queda em 2018, o 

que deve beneficiar  ainda mais o lucro.  

Olhando para os fundamentos, ressaltamos: o Itaú, que 

representa cerca de 90% dos investimentos da Itaúsa, continua a 

mostrar resultados sólidos. Dentre os destaques, ressaltamos: (i) 

expansão da carteira de crédito; (ii) índice de inadimplência em 

contínua tendência de queda; compensando a piora no custo de 

crédito; e (iii) ótima rentabilidade com Retorno sobre o 

Patrimônio (ROE), próximo de 21,9%, acima de seus pares.  

Em relação aos investimentos na Duratex, a empresa tem 

apresentado evoluções em seus últimos resultados, refletindo o 

impacto positivo das iniciativas de corte de custos, dos aumentos 

de preço praticados no segmento de Madeiras e de uma 

demanda melhor do que os últimos períodos. O contexto 

corrobora com a perspectiva de recuperação em seus resultados. 

Com relação a última aquisição (Alpargatas), achamos 

interessante no médio/longo prazo, pelo alto potencial de 

geração de caixa. Em meio a esses fatores esperamos melhores 

resultados e aumento nos dividendos da Itaúsa ao longo de 

2018.  
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Ticker EQTL3

Preço Atual R$ 71,50

Volume Médio diário* 1.030

Dividend Yield 1,0%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 3,0x

Preço da ação/Lucro por ação 0,1x

EV/Ebitda 9,7x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta 0,56

*em Milhares de ações

Ticker ITSA4

Preço Atual R$ 13,79

Volume Médio diário* 16.809

Dividend Yield 4,9%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 2,0x

Preço da ação/Lucro por ação 12,4x

EV/Ebitda -

Dívida Líquida/Ebitda 3,4x

Beta 1,04

*em Milhares de ações
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Marcopolo (POMO4) 

Mantemos uma visão mais otimista para a empresa, em meio à: 

(i) melhora operacional reportado nos últimos trimestres, em 

função da (1) recuperação nos volumes de venda e (2) eficiente 

gestão de custos e despesas; além (ii) da perspectiva de 

intensificação na recuperação do mercado interno, com uma 

carteira de pedidos mais robusta para 2018.  

Nos últimos anos, a empresa reportou forte queda nos volumes 

de venda devido a recessão econômica de 2014-2016. No 

entanto, a empresa tomou medidas para readequar a produção, 

melhorando sua eficiência e praticando um rígido controle de 

custos. Consequentemente, a geração de caixa da companhia 

ficou pressionada; porém, a empresa consegue manter suas 

margens em níveis sólidos quando comparado ao seus pares, 

demonstrando a estratégia comercial eficiente da companhia. 

Para os próximos períodos, temos uma visão positiva para a 

Companhia. As exportações, somada a recuperação da atividade 

econômica local (especialmente ligada a ônibus  urbanos) e 

operações da empresa no exterior, devem puxar o volume e 

contribuir para que a Marcopolo consiga recuperar suas margens 

e rentabilidades históricas.  A Marcopolo detém uma atuação 

significante no mercado local (market share de 68% em 2017). 

Vale ressaltar ainda, o front político, visando as eleições deste 

ano, e também pode influenciar em um aumento do volume – 

algo que impactaria de forma positiva os números da Marcopolo. 

Comentários e recomendações 

Petrobras (PETR4) 

Seguimos com uma visão otimista para a Petrobras. 

Sustentamos nossa recomendação, em meio: (i) processo de 

vendas de ativos; (ii) melhora operacional, com ganhos de 

eficiência e produtividade; e (iii) contínua  desalavancagem 

financeira. Além disso, destacamos o Plano Estratégico e Plano 

de Negócios e Gestão 2018– 2022, que tem como foco: (a) 

redução da alavancagem financeira; (b) redução nos 

investimentos futuros e significativo corte de custos 

operacionais; e (c) foco na gestão estratégica empresarial.  

A melhora da performance operacional da Petrobras para este 

ano, além da perspectiva positiva da atividade econômica local, 

devem beneficiar os papéis da PETR4. Com relação ao 

comportamento do petróleo, observamos que a tendência para 

2018 é mais positiva para a commodity, especialmente após 

extensão do acordo da Opep. Com a acomodação dos preços, 

temos um cenário mais benigno para a Petrobras, que aumentou 

sua sensibilidade com o preço internacional pela nova política de 

preços. Esperamos, também, que o plano de venda de ativos 

acelere nos próximos meses.  

No curto/médio prazo, vemos como driver para o papel: (1) 

continuidade da venda de ativos onshore; (2) nova rodada de 

leilões da ANP; (3) discussão sobre valores a serem recebidos da 

Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e (4) renegociação da cessão 

onerosa com a União (por volta de R$ 15-20 bilhões). 
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Ticker POMO4

Preço Atual R$ 3,90

Volume Médio diário* 2.286

Dividend Yield 1,0%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 1,9x

Preço da ação/Lucro por ação 0,5x

EV/Ebitda -

Dívida Líquida/Ebitda 0,2x

Beta 1,19

*em Milhares de ações

Ticker PETR4

Preço Atual R$ 21,41

Volume Médio diário* 47.459

Dividend Yield -

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 1,1x

Preço da ação/Lucro por ação -

EV/Ebitda 6,4x

Dívida Líquida/Ebitda 3,6x

Beta 1,39

*em Milhares de ações
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Rumo (RAIL3) 

Sustentamos a nossa recomendação do ativo em função: (i) 

sinalizações de incentivo às concessões por parte do governo; (ii) 

expectativa pela renovação antecipada da Malha Paulista no 

1S18; (iii) expectativa de continuidade no ciclo de crescimento 

nos volumes de grãos nos próximos trimestres e; por fim, (iv) 

recente aumento de capital da empresa, fortalecendo a sua 

estrutura, dando suporte ao plano de investimentos e à melhora 

ao mercado de dívida (reduzindo a sua dependência do BNDES). 

Em relação à Rumo, a empresa vem entregando resultados 

robustos, reportando uma forte geração de caixa operacional, 

com crescimento dos volumes transportados e ganhos de 

eficiência em sua operação. Acreditamos que essa tendência 

positiva deva permanecer ao longo de 2018.  

Olhando à frente, o volume das safras de milho, açúcar e de soja 

devem continuar a surpreender e impulsionar a geração de caixa 

da empresa, medida pelo EBITDA (vale lembrar: cerca de 70% 

de sua receita vem de transportes agrícolas). A empresa ainda 

possui contratos comerciais com clientes que garantem a 

previsibilidade de 70% das receitas, por meio de volumes 

acordados antes do início da safra. Ou seja, a Rumo consegue se 

defender da volatilidade do mercado, e de influências externas – 

algo que torna o ativo relativamente mais defensivo vis-a-vis 

outros players do mercado.  

Comentários e recomendações 

Suzano (SUZB3) 

Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) ciclo mais 

positivo para os preços da celulose no curto/médio prazo; (ii) 

conclusão do ramp up do projeto de Tissue, que deve contribuir 

para impulsionar o volume de produção de papéis e impulsionar 

margens; (iii) números mais fortes para 2018; e (iv) sinergias 

após aquisição com FIBR3 (próximos de R$ 10 bilhões).  

O setor de Papel & Celulose segue apresentando demanda forte e 

saudável, devido a interrupção de fornecimento e consumo 

crescente da China. A indústria de Papel & Celulose deve se 

manter aquecida ao longo do ano, com a demanda impulsionada 

pelo: (1) consumo de tissue; (2) questões sanitárias na China; (3) 

melhores condições econômicas na zona do Europa; além (4) da 

recuperação da atividade econômica local. 

Desta forma, a Suzano tem se beneficiando dos aumentos dos 

preços da celulose. Com maior disciplina de gastos e aumento de 

eficiência, a Suzano tem conseguido reduzir seu custo caixa de 

produção, impulsionando cada vez mais sua geração de caixa 

operacional. Continuamos otimistas com a evolução operacional 

da Suzano e aumento de competitividade estrutural.  

Com relação às sinergias dessa fusão, destacamos: (i) comercial 

– redução dos descontos cedidos; (ii) redução do custo caixa – 

especialmente por custos de madeiras inferiores; (iii) redução de 

SG&A; (iv) redução do capex; além da (v) incorporação de 

expertise e capital humano. Sobre o encerramento do acordo, 

acreditamos que deve ser finalizado apenas no 4T18.  
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Ticker RAIL3

Preço Atual R$ 13,15

Volume Médio diário* 6.558

Dividend Yield -

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 2,6x

Preço da ação/Lucro por ação -

EV/Ebitda 2,8x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta 1,18

*em Milhares de ações

Ticker SUZB3

Preço Atual R$ 33,36

Volume Médio diário* 7.356

Dividend Yield 0,5%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 3,1x

Preço da ação/Lucro por ação 20,2x

EV/Ebitda 6,4x

Dívida Líquida/Ebitda 2,0x

Beta -

*em Milhares de ações
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Tenda (TEND3) 

A Tenda atua no segmento de baixa renda, e está presente nas 

maiores metrópoles brasileiras. A indicação do ativo vislumbra a 

melhora da economia, o ciclo de expansão monetária, e a 

retomada do setor de construção.  

A construtora e incorporadora tem apresentado uma melhora 

operacional nos últimos trimestres, com avanços da margem 

bruta, forte volume de vendas e vem conseguindo reverter o alto 

índice de distratos. Consequentemente, observamos uma forte 

geração de caixa. Essa forte geração de caixa apresentada nos 

últimos resultados deixou a Companhia com uma sólida posição 

de caixa, suficiente para cobertura de sua dívida total. Vale 

destacar que essa apresenta sólida posição financeira, com 

dívida líquida negativa, deixa a empresa em destaque do setor. 

Esperamos números ainda mais fortes, com continuidade da 

melhora operacional, em sua prévia operacional do 1T18, que 

deve ser divulgado em Abril.  

Além disso, ressaltamos que os papeis da Tenda seguem com o 

maior desconto da indústria. A empresa é negociada com 

desconto: (i) em 1,1x o Valor Patrimonial, enquanto sua principal 

concorrente, MRV, tem um múltiplo de 1,2x; e (ii) BF P/L de 

8,3x, enquanto MRV é negociada a 9,3x. 

Comentários e recomendações 

Usiminas (USIM5) 

A estratégia de precificação da Usiminas, em conjunto com a 

recuperação dos volumes de vendas, continuam a contribuir nos 

resultados da Companhia. A empresa vem apresentando um 

forte crescimento do Ebitda, e consequentemente redução de sua 

alavancagem financeira.  

Para 2018, consideramos que o ambiente econômico doméstico 

mais favorável, com níveis de confiança se recuperando, 

combinado aos níveis de juros em patamares mais baixos, 

podem levar a uma demanda de aço acima do esperado e 

beneficiar os resultados da Usiminas. O aumento da demanda 

diminuiria também parte da ociosidade das operações, e diluiria 

significativamente os custos fixos da companhia.  

Em paralelo, ressaltamos o acordo de acionistas, no início de 

fevereiro, entre o grupo ítalo-argentino Ternium-Techint e o 

japonês Nippon Steel & Sumitomo – que encerraram a disputa 

societária na Usiminas. A celebração do acordo é um ponto 

crucial para Usiminas, uma vez que reduz significativamente os 

riscos de governança da empresa e elimina pressões negativas 

nos papeis da companhia.  

Nesse contexto, vemos ainda um cenário positivo para Usiminas, 

em meio: (i) aumento dos preços internacionais do aço, 

corroborando com esse quadro de reajustes no mercado interno; 

(ii) aumento do volume de vendas em função da retomada da 

atividade econômica local; (iii) continuidade no controle de 

custos e despesas; e (iv) redução dos riscos de governança após 

acordo entre acionistas. 
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Ticker TEND3

Preço Atual R$ 26,35

Volume Médio diário* 392

Dividend Yield -

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 1,2x

Preço da ação/Lucro por ação 0,1x

EV/Ebitda 6,0x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta -

*em Milhares de ações

Ticker USIM5

Preço Atual R$ 10,92

Volume Médio diário* 12.328

Dividend Yield -

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 1,0x

Preço da ação/Lucro por ação 57,5x

EV/Ebitda 10,0x

Dívida Líquida/Ebitda 2,3x

Beta 1,57

*em Milhares de ações
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Performance 

Em Março, a carteira de Dividendos apresentou um desempenho acima do IDIV. A performance da carteira foi afetada pela baixa dos papéis 

da SMLS3, especialmente após alteração de sua política de distribuição de dividendos. Do lado positivo, IRB segue como destaque de alta. No 

mês, a Carteira de Dividendos apresentou uma alta de 1,32%, enquanto o índice de Dividendos (IDIV) reportou uma alta de 1,05% no mesmo 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Abril, decidimos alterar o portfólio. O mês marca o retorno dos papéis da Copel (CPLE6), além do ingresso da BR Distribuidora 

(BRDT3), em nosso seleto portfólio. Sobre as novas entrantes, gostamos de sua solidez dos resultados, além da atrativa taxa de dividendos. 

Com relação a Copel, os papéis são negociados com um desconto em relação aos seus pares, e esperamos que a empresa se beneficie da 

melhora da atividade econômica local. Já a BR Distribuidora, ressaltamos a perspectiva de forte crescimento de sua geração de caixa 

operacional, em meio ao nível confortável de sua alavancagem financeira, permitindo uma maior capacidade de distribuição de dividendos 

nos próximos trimestres. 

Na carteira, as nossas premissas para a escolha de ativos seguem as mesmas. Continuamos procurando empresas: (i) sólidas e com ótima 

administração; (ii) geração de caixa expressiva; (iii) negócios mais resilientes e (iv) com alto poder de repasse de preços. A taxa de dividendo 

anual (dividend yield) estimado para a carteira para os próximos 12 meses está por volta de 6,1%, acima da taxa de dividendo do IDIV de 

4,8%. 

Carteira de Abril de 2018 

Legenda:    + Aumentou peso       (-) Diminuiu peso        = Manteve peso 

*Dividend Yield distribuído no mês encerrado  
**Dividend Yield projetado no preço atual da ação 
 

  Mês 2018 Início 

Carteira  1,32% 10,69% 74,41% 

IDIV 1,05% 10,36% 36,83% 

Peso Ticker Empresa Alterações 

15% BBAS3 Banco do Brasil = 

15% BRDT3 BR Distribuidora Entrou 

15% BRKM5 Braskem = 

20% CGAS5 Comgás + 

15% CPLE6 Copel Entrou 

20% IRBR3 IRB Brasil Re = 

Peso Ticker Empresa Yield* (2017E)** Variação Contribuição 
20% IRBR3 IBR Brasil Re - 5,58% 12,46% 2,49% 

20% TAEE11 Taesa - 9,69% 6,00% 1,20% 

15% BRKM5 Braskem - 4,36% 3,36% 0,50% 

15% CGAS5 Comgás - 6,19% -0,56% -0,08% 

15% BBAS3 Banco do Brasil 1,60% 3,03% -1,08% -0,16% 

15% SMLS3 Smiles - 6,91% -17,54% -2,63% 
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Banco do Brasil 

Esperamos números mais fortes em 2018, em meio: (i) tendência de queda das provisões para perdas de devedores duvidosos; (ii) 

continuidade das medidas voltadas para o controle de custos e despesas; e (iii) perspectiva de retomada da atividade econômica, refletindo 

numa melhora na qualidade dos ativos e menor provisionamento para perdas. Tais fatores devem impulsionar o lucro da companhia ao longo 

do ano. Ressaltamos ainda a forte recuperação no crédito do Banco do Brasil no 4T17, superando a expectativa do mercado, além de sinalizar 

que deve manter essa taxa de recuperação nos próximos trimestres. Destaque também para o Guidance do BB que, embora ainda 

conservador, nos deixa otimismo quanto às perspectivas do banco, que deve atingir um ROE de 13,9%.  

Vale comentar ainda a atuação do management do BB para melhorar a rentabilidade do banco, reprecificando seu portfolio de ativos e 

reduzindo suas despesas operacionais. O BB tem apresentado um eficiente controle de gastos, algo que deverá continuar ao longo do ano em 

função do plano de reforma anunciado pela empresa (programa de redução de agências e outro de demissões incentivadas).  

Por fim, destacamos o valuation atrativo em que BBAS3 é negociado: P/L de 8,7x em 12 meses, enquanto a média do setor é de 10,0 x. Já sua 

taxa de dividendos, atualmente é de 3,2% projetado para os próximos 12 meses. Esperamos que essa projeção suba para uma taxa mais 

próxima de 5% no curto prazo. 

 

Braskem 

A Braskem ocupa hoje a posição de liderança no setor petroquímico nacional e, apesar das oscilações nos preços do petróleo e das resinas, a 

Braskem conseguiu elevar sua margens e resultado operacional. Sustentamos nossa recomendação em função: (i) melhora da performance 

operacional em 2017, mesmo diante da atividade econômica ainda fraca no Brasil (seu principal mercado); (ii) do contínuo ganho de 

eficiência; e (iii) perspectivas positivas para os resultados de 2018 – com avanços das margens e redução do endividamento.  

No acumulado do último ano, a Braskem reportou resultados operacionais fortes, com avanços nas margens operacionais e forte geração de 

caixa, impulsionado: o (i) maior volume de vendas no México em função da conclusão do ramp-up do complexo; (ii) pelos maiores spreads no 

mercado internacional de químicos na Europa e no México; (iii) pela expansão de capacidade e aumento no volume de vendas nas unidades 

dos EUA e Europa; e (iv) pelo maior volume de vendas no mercado brasileiro e recordes nos volumes de produção dos principais químicos. A 

empresa também contou com um programa de redução de custos eficiente que melhorou a competitividade da Braskem.  O indice de 

alavancagem financeira também segue em níveis confortáveis, próximo de 1,91x Dívida Líquida/Ebitda.  

Olhando para a frente, o management deve prosseguir com a estratégia de garantir eficiência operacional e maior geração de caixa 

operacional. Algo que deve também contribuir para a melhor distribuição de dividendos da Companhia. Com melhora na geração de caixa e, 

redução de seus investimentos, estimamos que a empresa pague dividendos mais elevados ao longo dos próximos anos. Para os próximos 12 

meses projeta-se um dividend yield próximo de 4,0%, com perspectiva de forte crescimento.  

Comentários e recomendações 
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Comgás 

A Comgás é uma distribuidora de gás natural canalizado do país. Possui uma rede de mais de 14 mil quilômetros, levando gás natural para 

mais de 1,7 milhão de consumidores nos segmentos residencial, comercial e industrial, em 88 municípios do estado. Sua área de concessão 

abriga cerca de 26% do Produto Interno Bruto do país. 

No último resultado operacional da companhia, a Comgas apresentou resultados sólidos, com forte crescimento do Ebitda, refletindo os 

melhores volumes no trimestre e a reajustes de tarifas, além da eficiências obtidas nas despesas operacionais. Seguimos otimistas com a 

Comgas, que segue apresentando resultados sólidos e recorrentes, colaborando na significativa melhora da estrutura de capital do grupo 

(Cosan) e impulsionando a distribuição de lucros aos acionistas. A empresa conta com fundamentos sólidos e, historicamente, tem 

apresentado resultados resilientes mesmo em cenários adversos. Por fim, vale destacar a taxa atrativa de dividendos da Comgas, de 6,4% em 

12 meses. Além de bons dividendos, a empresa apresenta riscos relativamente baixos e um índice de alavancagem financeira em patamares 

confortáveis (de 1,0x Dívida Líquida/Ebitda).   

 

IRB Brasil 

Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) sólida estrutura acionária; (ii) posição dominante no mercado de resseguros brasileiros; (iii) 

forte desempenho no mercado de seguros nos últimos anos; e (iv) níveis confortáveis de liquidez e alavancagem financeira, o que permite 

manter o atual patamar de distribuição de dividendos/JCP.  

O IRB Brasil tem apresentado números robustos, corroborando com nossa visão positiva para a empresa. Dentre eles: (i) aceleração mais 

forte dos prêmios, tanto no Brasil como no Exterior; (ii) melhora significativa do índice combinado (despesas operacionais e 

sinistros/prêmios ganhos) evidenciando o bom controle de custos, sinistros e retrocessões; e (ii) índice de sinistralidade em patamares 

confortáveis, sinalizando a eficiente gestão de riscos e boa precificação de prêmios. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também têm 

surpreendido e atingiu 29% no 4T17. Assim, destacamos a solidez financeira da Companhia e forte geração de caixa operacional, que tem 

contribuído para a distribuição de dividendos/JCP (próximo de 75% do lucro líquido). O yield é atrativo, próximo de 6%, sendo destaque do 

setor. 

Olhando para frente, mesmo com um cenário de taxa Selic mais baixa, acreditamos que a IRB venha a apresentar um desempenho operacional 

acima de seus pares, compensando a menor receita financeira esperada. A empresa segue, portanto, bem capitalizada e bem posicionada para 

executar os planos de longo prazo e entregar sólidos resultados. Além disso, o Guidance para 2018 sinaliza um continuo crescimento de 

prêmios, enquanto as projeções para o índice combinado permanece em níveis confortáveis. Esperamos um crescimento no lucro de 6% a 12% 

em 2018. 

Por fim, ainda ressaltamos alguns desinvestimentos que podem propiciar ganhos adicionais a IRB. A Companhia possui ainda diversas 

participações em shoppings centers, que foram adquiridas ao longo do tempo. Esses ativos, não considerados estratégicos, podem ser 

vendidos em algum momento, proporcionando ganhos relevantes para o IRB. 

Comentários e recomendações 
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BR Distribuidora 

Sustentamos nossa recomendação em função: (i) forte crescimento dos lucros nos últimos anos, após melhorias operacionais e estruturais do 

management;  (ii) estrutura de capital balanceada (com baixa alavancagem financeira); (iii) perspectiva positiva no consumo de combustíveis 

para 2018; e (iv) expectativa de números mais fortes em 2018. 

Em nossa visão, a BR Distribuidora é o melhor meio para capturar eventuais ganhos com a recuperação do mercado brasileiro de combustível, 

além da tendência positiva de rentabilidade e melhoria de margens em 2018. As discussões envolvendo os recebíveis da Eletrobras , e venda 

de ativos não estratégicos, podem destravar valor para os papéis da BRDT3 no curto prazo e melhorar (ainda mais) sua  conservadora 

alavancagem financeira. O resultado do 4T17 foi em linha com o direcionamento estratégico do management com foco na melhora de 

rentabilidade da Companhia. Os números, vindo em linha com o guidance ,são sinais positivos para os próximos resultados da BRDT em 

2018. 

Por fim, destacamos que os dividendos devem continuar aumentando, como consequência da sólida posição financeira da companhia e forte 

geração de caixa projetado para os próximos trimestres.  O payout da companhia é próximo de 90% do lucro líquido, e o yield é atrativo (cerca 

de 5%). 

 

Copel  

A Copel é uma das maiores companhias elétricas do Brasil e atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia.  Sustentamos como recomendação: (i) o valuation atrativo; (ii) perspectivas mais favoráveis para os próximos anos, considerando os 

projetos de expansão anunciados – e realizados – pela companhia; e (iii) o cenário mais positivo para o setor elétrico em meio a recuperação 

do consumo e melhora do cenário hidrológico. 

A empresa ficou pressionada nos últimos trimestres reflexo da (i) fraca performance operacional (em meio a forte queda dos volume de 

vendas de energia) e (ii) despesas financeiras elevadas devido aos projetos de expansão. Esses grandes investimentos foi algo que pressionou 

seu fluxo de caixa nos últimos anos. No entanto, para os próximos trimestres, as perspectivas são de recuperação em função da maturação dos 

projetos de expansão que seguem em andamento. No 2S17, a empresa ainda anunciou redução de seus investimentos para 2018, o que pode 

refletir em um fôlego de curto prazo para a Companhia e foco na distribuição de proventos (com o menor desembolso de caixa).  

Por fim, ressaltamos que a empresa está descontada e esperamos que Copel se beneficie dos aumentos nos preços anunciados e da melhora da 

economia. Os papéis da Copel são negociados com um desconto em relação a outros pares do setor, não sendo justificável em nossa visão. O 

(i) BF P/L de 5,1x, enquanto sua média histórica de 12 meses é de 6,0x e a média do setor gira em torno de 8,9x; e (ii) EV/Ebitda de 4,3x, 

enquanto a média do setor é de 6,6x. Acreditamos que a empresa esteja em um patamar atrativo para investimento de longo prazo. A empresa 

também apresenta uma atrativa taxa de dividendos - atualmente, seu dividend yield é de 9,3% nos próximos 12 meses. 

 

Comentários e recomendações 



Performance 

No último mês, a  Carteira Recomendada de FIIs teve uma performance substancialmente acima do benchmark (IFIX). Fundos Imobiliários 

registraram o mais alto valor de mercado e volume financeiro. Além disso o IFIX registrou o auge de sua pontuação.  O número de 

investidores divulgado pela B3 passou de 116.511, em Dez/17, para 125.785, em Jan/18.  Estes números são muito importantes para a 

indústria, que tende a ganhar mais liquidez e valorização no preço das cotas.  

Pelo lado de mercado de capitais, as oportunidades que o mercado está oferecendo via ofertas públicas continuam forte. Atualmente, na CVM,  

há cerca de R$1,5 bilhão de ofertas sob análise. E, cerca de 4 ofertas captando recursos neste momento. Reiteremos aos clientes: 

recomendamos acompanhar estas emissões e avaliar qual faz mais sentido para cada perfil de investidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o mês de abril, adicionaremos um fundo e faremos um rebalanceamento em nossa Carteira.  Adicionaremos, com 5% o FII Kinea índice 

de Preços, que está em um ponto atrativo de entrada e entregando rentabilidade atrativa entre 150-160% do CDI. Este fundo ainda conta com 

boa liquidez no secundário: R$1,7 milhão, em média, são negociados por dia. Além disso, aumentamos 5% no FII RBR Alpha, que está em 

atrativo ponto de entrada, e está entregando rendimentos de cerca de 8,3% a.a, com base no fechamento da cota em fev/18. Ainda, reduzimos 

5% em GGRC11.  

Peso Ticker Fundo Yield* Variação Contribuição 

20% HGJH11 CSHG JHSF Prime Offices 6,12% 12,62% 2,52% 

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 7,09% 2,22% 0,44% 

15% ALZR11 Allianza Trust Renda 9,67% 2,60% 0,39% 

5% RBRF11 RBR Alpha FoF 8,40% 4,27% 0,21% 

25% BRCR11 BC Fund 3,98% 0,09% 0,02% 

15% VISC11 Vinci Shoppings Centers 6,80% -0,22% -0,03% 
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Carteira de Abril de 2018 

Legenda:    + Aumentou peso       (-) Diminuiu peso        = Manteve peso 

*Yield : taxa de dividendo anualizado distribuído no mês encerrado 

  Mês 2018 Início 

Carteira  3,56% 7,26% 98,03% 

IFIX 2,00% 5,89% 72,18% 

Peso Ticker Fundo Alterações 
15% ALZR11 Allianza Trust Renda = 

25% BRCR11 BC Fund = 

20% HGJH11 CSHG JHSF Prime Offices = 

10% GGRC11 GGR Covepi Renda (-) 

5% KNIP11 Kinea Índices de Preços Entrou 

10% RBRF11 RBR Alpha FoF + 

15% VISC11 Vinci Shoppings Centers = 

98,03% 

72,18% 
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Carteira de FII IFIX
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Comentários e recomendações 
 
 

Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) 

O objeto do Fundo é o investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos (Built to Suit e Sale & Leaseback). 

Atualmente, o fundo é proprietário de um Contac center locado para a empresa Atento, com 8,5 anos de contrato atípico pela frente, e um 

galpão logístico locado para a empresa Air Liquide, com 10 anos de contrato atípico restantes. Em 16/03/2018, o Fundo anunciou rendimentos 

relativos a fevereiro de 2018 no valor de R$ 0,78 por cota. 

 
 

BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) 

O BC Fund é o maior fundo de investimento imobiliário listado na bolsa brasileira. O fundo foi lançado em 2007, e desde então, realiza uma 

gestão ativa em sua carteira de ativos imobiliários. O foco do fundo são ativos comerciais de escritórios, localizados em grandes centros. 

Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m², com 59 contratos de locação. Ao final de janeiro, a receita 

contratada de locação era de R$14,3milhões, enquanto que a vacância financeira era de 29,4%, em grande parte explicado pelo edifício Torre 

Almirante.  Em fevereiro, foi distribuído rendimento correspondente a R$0,35  por cota, correspondente a 0,33% líquido com relação ao preço 

de fechamento da cota no dia 14/03/2018.  

 

 

CSHG  JHSF Prime Offices (HGJH11) 

O fundo tem  como objetivo auferir ganhos através da aquisição, exploração comercial de imóveis corporativos de alto padrão já concluídos. 

Atualmente, o fundo é composto pelo edifício Metropolitan e edifício Platinum ambos localizados no bairro do Itaim Bibi em São Paulo. O 

edifício Metropolitan subiu para 93% sua ocupação, e conta com 18 contratos de locação, enquanto que o edifício Platinum está 91% alugado e 

conta com 11 contratos de locação. 60% dos contratos tem vencimento a partir de 2020. Em março, o fundo distribuiu R$7,50 por cota, 

correspondente a 0,494%.  

 

 

GGR Covepi Renda (GGRC11) 

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, prioritariamente nos segmentos industrial e logístico, com a 

finalidade de locação atípica (built to suit, retrofit ou sale leaseback), mediante a celebração dos contratos de locação, ou a venda de tais 

imóveis, desde que (i) sejam de contratos atípicos de locação e multa rescisória; (ii) o locatário deverá possuir classificação de rating superior a 

A- e/ou garantia (real ou bancária); (iii) cap rate mínimo de NTN-B referência +3,0%; (iv) prazo dos contratos superior a 5 anos, sendo os 

contratos ajustados anualmente pelo índice de preços. Os contratos vigentes no fundo são: Nissei (contrato de 10 anos, valor do aluguel 

R$270.000,00), Ambev (contrato de 10,8 anos, valor do aluguel R$229.281,49), Moinho Iguaçu (contrato de 10 anos, valor pago de 

R$323.923,00), MD Papéis (contrato de 10 anos , valor pago do aluguel R$525.000,00). No mês de março, o fundo distribuiu R$0,74 por cota, 

correspondente a 0573%.  

 

 

Kinea Índice de Preços FII (KNIP11) 

O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em ativos de renda fixa de imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longos e (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).  A 

alocação em CRI corresponde a 85,83% de seu patrimônio, enquanto os investimentos em LCI representavam 3,22% do PL. Os recursos 

remanescentes, aproximadamente 10,95%, permaneciam aplicados em instrumentos de caixa. Destacamos ainda que a equipe de gestão deverá 

concluir, no curto prazo, a aquisição de uma nova operação para o portfólio Fundo. Os dividendos referentes a fevereiro, cuja a distribuição 

ocorreu no último 13/03/2018, foi de R$ 0,75 por cota e representaram uma rentabilidade de 0,74%, considerando a cota média da última 

emissão de R$ 100,85. 
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Comentários e recomendações 

 

RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) 

O objetivo do fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário. A principal estratégia do Fundo (alpha), com foco em fundos 

imobiliários que investem diretamente em imóveis prontos, majoritariamente abaixo do custo de reposição, com objetivo de capturar a 

valorização dos ativos independentemente do nível de dividendos pagos. Outro importante foco são posições táticas, focando em fundos 

imobiliários com ativos estabilizados e que pagam dividendos constantes.  

 

Vinci Shopping Centers (VISC11) 

O fundo tem o objetivo de adquirir parcelas de shopping centers. Atualmente o fundo já adquiriu participações em 7 shoppings sendo eles: Ilha 

Plaza (RJ), Shopping Paralela (BA), Pátio Belém (PA), Granja Vianna (SP), West Shopping (RJ) , Center Shopping Rio (RJ) e Shopping Crystal. 

No último mês, o fundo distribuiu R$0,61  por cota  representando 0,547% ao mês.  
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não 
pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é 
baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a 
Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e 
credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os 
investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem 
ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser 
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades 
específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. 
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante 
solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal 
informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do 
uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela 
elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 

Disclaimer 

 


