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“Quando se trata de avaliar assuntos políticos (especialmente a geopolítica global, 
como o caso da Coréia do Norte), somos muito humildes. Sabemos que não temos 
uma visão única sobre a qual escolheríamos apostar. Mais importante ainda: 
pretendemos permanecer líquidos, permanecer diversificados e não ficar 
excessivamente expostos a quaisquer resultados econômicos específicos” 
 
– Ray Dalio, investidor da Bridgewater Associates (agosto/2017) 

 
 
 
 
A música continua. Os mercados locais tiveram um bom mês de agosto: o Ibovespa subiu 7,46%, puxado pelo avanço da 
agenda econômica, e sinalizações de privatizações. A percepção de risco-país caiu 6,7%, e economistas precificam que a 
Selic possa chegar a 7,25% até o final do ano. O cenário internacional, apesar da tensão geopolítica envolvendo Coreia 
do Norte e EUA, segue favorável para a tomada de risco. Juros baixos lá seguem estimulando este comportamento. Mas 
há quem discorde... 
 
Começamos pelo cenário doméstico. O governo segue surpreendendo de forma positiva, no que diz respeito à agenda de reformas. Longe da 
perfeição, mas ainda assim avança. A agenda de privatizações, embora sejam planos para o médio prazo, é algo que foi bem recebido, hoje, 
pelos investidores. Além de ajudar no fiscal, será positivo para que a economia seja mais produtiva. Além disso, inflação e economia ainda 
fracas devem contribuir para que a Selic vá rumo aos 7,0%. Os juros reais, hoje ao redor de 3,2-3,3%, podem cair um pouco mais.  
 
Do lado negativo, temos (1) a aproximação das eleições de 2018 e (2) a deterioração fiscal. Aliás, enquanto o 1º ponto tende a aumentar a 
volatilidade dos mercados nos próximos meses, o 2º pode adicionar risco às perspectivas econômicas. Estes dois fatores, embora 
importantes, podem estar sendo menosprezados pelos investidores. Temos visto algumas reações dos mercados neste contexto, embora 
prevaleça o tom mais positivo, e os ventos do exterior ainda soprem a nosso favor. Isto, portanto, nos mantém com perspectivas neutras em 
relação à bolsa e ao dólar. Até o final do ano, diga-se de passagem, acreditamos que é mais fácil a percepção de risco-país subir, do que cair 
ainda mais. 
 
No cenário internacional, agosto foi um mês de alguma piora da percepção de risco, desencadeada pelas tensões geopolíticas, envolvendo 
Coreia do Norte e EUA. Isso, no entanto, ainda não é capaz de reverter completamente o ambiente propício à tomada de risco, em nossa 
opinião. Investidores, em meio a juros extremamente baixos (e sem mudanças de sinalizações dos bancos centrais), ainda vão às compras. 
De qualquer forma, acreditamos que podemos estar caminhando para algum ponto de inflexão, e é preciso cautela, como a demonstrada 
pelo famoso investidor Ray Dalio, por exemplo. 
 

Cenário Brasil 
 
» Atividade & confiança: alguma melhora de curto prazo (apesar dos desafios de crescer mais, de forma sustentável) 
As projeções para o PIB de 2017 e 2018 não sofreram grandes revisões nas últimas semanas. Economistas, segundo o último Boletim Focus1, 
esperam que este cresça 0,39% em 2017, e 2,00% em 2018. Há 1 mês, previa-se 0,34% para este ano, e os mesmos 2,00% para 2018. Nós temos 
um viés um pouco mais pessimista, acreditando que o PIB deste ano pode ficar mais próximo de 0,2%, e que será difícil crescermos mais do 
que 2%, de forma sustentada, nos próximos anos. A recuperação cíclica, saindo de anos de contração muito forte, é o que pode ajudar neste 
momento, mas ainda assim é difícil prever uma retomada dos investimentos nos trimestres à frente, em ano eleitoral. Do lado positivo, temos 
que destacar: índices de confiança de diversos setores – como indústria, serviços e construção – têm melhorado neste início do 3º trimestre 
(meses de julho e agosto). Mais importante do que isso: a crise política não tem impedido tal recuperação, embora incipiente. 
 
» Incerteza: recua, mas segue em patamar ainda elevado (e tendência pode ser facilmente revertida) 
Segundo indicador calculado pela FGV2, a incerteza da economia brasileira recuou em agosto. O índice ainda segue em patamar elevado, mas 
houve alguma melhora nas últimas semanas, como mostra o gráfico a seguir. Embora o natural seja esperar alguma queda adicional deste 
indicador, a aproximação das eleições de 2018 e riscos associados ao cenário externo podem evitar um recuo mais expressivo.  
 
» Mercado de trabalho: desemprego recua para 12,8% (melhor do que o esperado) 
A taxa de desemprego, segundo dados do IBGE3, passou de 13,0% para 12,8%, considerando o trimestre móvel com término em julho. 
Economistas esperavam a manutenção dos 13,0%. O número de pessoas desocupadas recuou: passou de 13,486 milhões para 13,327 milhões. 
E o de ocupadas aumentou: passou de 90,236 milhões para 90,677 milhões. E, embora mais pessoas tenham entrado na força de trabalho (que 
passou de 103,722 milhões para 104,004 milhões), o mercado foi capaz de absorver estas pessoas entrantes, e de reduzir a taxa de desemprego. 
 
» Inflação: espera-se alguma elevação até o final do ano 
O mercado1 espera um IPCA de  3,45% para 2017, e de 4,20% em 2018. Aliás, há 6 semanas seguidas a projeção para 2018 segue inalterada. A 
deste ano, por conta de reajustes em preços administrados, tem deixado de cair. Em 12 meses até julho, o IPCA é de 2,71%. Ou seja: caso o 
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mercado esteja certo, daqui até o final do ano, esta tende a subir. O 
nosso cenário-base está bastante em linha com o consenso de 
mercado, e é difícil projetar um IPCA acima de 4,50% para o ano que 
vem, considerando que a inflação deste ano ficará abaixo de 4,0%, e 
há grande inércia inflacionária no país.  
 
Importante: considerando o médio prazo (horizonte de 3 a 5 anos), 
nos parece que há um risco – não desprezível – de o mercado 
começar a precificar uma inflação ligeiramente mais alta à frente, 
dada a delicada situação fiscal do país. Isto, em alguma medida, já 
tem acontecido nos últimos meses, a despeito (i) da credibilidade do 
banco central e (ii) da tentativa do governo de emplacar reformas 
importantes no Congresso. Hoje, a inflação implícita de um título de 
5 anos4 está por volta de 5,0%. Em meados de abril, chegou a oscilar 
mais próximo de 4,50%. 
 
» Política Monetária: Selic rumo a um patamar mais baixo 
Não houve reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária) em 
agosto mas, por outro lado, consolidaram-se as expectativas do 
mercado em relação à próxima reunião (dias 5 e 6 de setembro). 
Espera-se que o banco central corte a Selic em 1 p.p., levando-a de 
9,25% para 8,25%. Até o final do ano, ainda restarão outras 2 
reuniões do COPOM: uma em outubro (dias 24 e 25), e outra em 
dezembro (dias 5 e 6). Nestas, esperamos que os cortes sejam mais 
amenos. Ou seja, o banco central, inevitavelmente, precisará fazer 
ajustes em sua comunicação pós-reunião de setembro, sinalizando 
que o ritmo dos cortes recuará. O mais provável é que a Selic vá 
rumo aos 7,0%. Hoje, os economistas de mercado1 esperam uma 
Selic de 7,25%. Abaixo de 7,0% nos parece muito pouco provável. Ou 
seja: há, neste momento, menor espaço para apostar numa queda 
mais forte de juros. O banco central, desde o início do ciclo de corte 
de juros (último trimestre de 2016), já cortou a Selic em 5 p.p. 
 
Importante: hoje, o juro real5 está por volta de 3,2-3,3% -- bem 
abaixo de patamares recentes. No início do ano, era 6,6-6,7%. Ou 
seja: caiu à metade. O próprio banco central já considera a taxa atual 
“expansionista”. Ou seja, ela já está contribuindo para a retomada da 
economia. Difícil ver, em nossa opinião, um juro real muito abaixo 
de 3,0% (ao menos nas condições atuais). Se cair mais, o risco é de o 
banco central precisar normalizar a Selic nos próximos trimestres 
(subi-la), caso as projeções de inflação comecem a subir mais. 
 
 
 

» Política Fiscal: meta desafiadora para 2017 
Num cenário ainda de deterioração das contas públicas (despesas 
obrigatórias crescentes, e sem reação da arrecadação), o governo 
precisou propor novas metas fiscais. Para 2017, a meta do déficit do 
governo central passou de R$129 bi para R$159 bi. Para 2018, o 
déficit “permitido” passou de R$139 bi para R$159 bi. Seja como 
for, o curto prazo segue desafiador, e o governo segue muito 
dependente de receitas extraordinárias (como concessões). 
Considerando análise da Instituição Fiscal Independente (IFI), dos 
R$70,2 bi esperados para este ano em receitas extraordinárias, 
apenas R$9,7 bi haviam sido realizados até junho. Ou seja: o risco 
está concentrado nestes últimos meses. E já tivemos uma surpresa 
negativa: os leilões das hidrelétricas da Cemig, que  estavam 
programados para o final de setembro, talvez não saiam do papel – 
um exemplo deste risco. 
 

Cenário Externo 
» EUA: à espera de novas sinalizações do BC 
A economia ainda segue forte (aliás, acelerou no 2º trimestre do 
ano, puxado pelo consumo das famílias), mas a inflação segue fraca. 
Em 12 meses até julho, está em 1,4%, abaixo da meta de 2,0% do 
Fed6. A última projeção oficial do Fed indica que o ano deve 
terminar  com uma inflação em 1,7%, e apenas atingirá 2,0% em 
2018. Explicar as razões de a inflação ainda não ter subido como se 
esperava, diante de uma economia cada vez mais aquecida, é tarefa 
difícil, e não há consensos. Os membros do próprio Fed não têm 
uma única explicação para tal7. Aliás, os modelos tradicionalmente 
usados para prever a inflação, dado o estado da economia, tem sido 
considerados pouco úteis, ou até inúteis8. Neste contexto, tudo 
indica que o Fed será gradual em sua normalização de juros e 
políticas monetárias. O mercado segue cético quando à 3ª elevação 
de juros do ano, que ainda consta nas projeções oficiais do Fed. Se 
isso acontecer, os juros hoje entre 1,00-1,25% ao ano iriam para 
1,25-1,50%. Registre-se: a probabilidade disto acontecer, segundo o 
mercado, é de 1/3. De qualquer forma, na próxima reunião do Fed 
(dias 19 e 20 de setembro), espera-se que Janet Yellen dê mais 
detalhes sobre a possibilidade de nova elevação de juros, e sobre 
quando é que a diminuição do balanço de ativos do Fed começará, 
de fato, a diminuir. Espera-se que isto ocorra ainda em setembro, 
ou outubro. 
 
» Zona do Euro: à espera de novas sinalizações do BC 
Os números de atividade seguem bastante positivos, e os índices de 
confiança nas alturas. A inflação, no entanto, segue fraca (em 12 
meses até agosto é de 1,2%), e abaixo da meta do BC europeu (por 
volta de 2,0%). Ainda assim, espera-se que o BC, comandado por 
Mario Draghi, comece a sinalizar que os tempos de estímulos 
excessivos estão próximos do fim. Afinal, parece ser uma questão de 
paciência para que a inflação suba, e o BC possa declarar, de forma 
ainda mais clara, que foi bem sucedido em sua tarefa de 
reestabelecer a estabilidade de preços. A próxima reunião do BC 
europeu será dia 7 de setembro. Em agosto, o evento de Jackson 
Hole, nos EUA, contou com a presença e discurso de Draghi, porém, 
sem ter dado detalhes sobre estes planos, deixou todas as atenções 
dos analistas voltadas para setembro. Quanto mais tempo passa, 
torna-se mais provável uma mudança de discurso e postura do BC.  
 
 
 
Observações: 
1 Boletim Focus do dia 25 de agosto (aqui); 
2 O índice, construído pela FGV, leva em consideração o tom da mídia, dispersão das 
expectativas do mercado para taxa de câmbio e IPCA; e volatilidade do Ibovespa; 
3 Segundo Pesquisa PNAD Contínua; 
4 Para ser exato, aqui consideramos uma duration de 5 anos, com dados de acordo com a 
Bloomberg; 
5 Juro real ex-ante, calculado considerando swap pre DI 360 dias e IPCA esperado, 
segundo o mercado;  
6 Consideramos aqui o núcleo do índice PCE; 
7 Isto ficou claro na última ata divulgada (aqui); 
8 Working Paper do Fed da Filadélfia (aqui), publicado em agosto/17. 
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Fonte: Bloomberg; BCB. Elaboração: Guide Investimentos. 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170825.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20170726.pdf
https://www.philadelphiafed.org/-/media/research-and-data/publications/working-papers/2017/wp17-26.pdf


Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide. 

Peso Ticker Empresa Variação Contribuição 
10% VALE3 Vale 12,08% 1,21% 

10% ITSA4 Itausa 11,16% 1,12% 

10% BVMF3 B3 8,15% 0,82% 

10% KLBN11 Klabin 7,86% 0,79% 

10% EQTL3 Equatorial 7,80% 0,78% 

10% CSAN3 Cosan 6,90% 0,69% 

10% HYPE3 Hypermarcas 5,43% 0,54% 

10% CCRO3 CCR 2,22% 0,22% 

10% IGTA3 Iguatemi 1,91% 0,19% 

10% MRVE3 MRV -5,86% -0,59% 

Setembro de 2017 

Performance 

Nesse último mês, o cenário externo, ainda com viés 

favorável, o pacote de concessão anunciado pelo 

governo e os avanços da agenda econômica do 

governo (aprovação do texto base da MP 777 na 

Câmara ) foram fatores que impulsionaram a bolsa 

doméstica. Aqui, vale um destaque: o índice chegou 

a superar os 71 mil pontos em meados de agosto, 

nível visto pela última vez em janeiro de 2011. 

A nossa carteira, que conta com um perfil mais 

balanceado e menos volátil, encerrou o mês no 

terreno positivo, mas não o suficiente para superar o 

Ibovespa. Enquanto o desempenho da carteira 

recomendada foi de 5,76%, o Ibovespa avançou 

7,46% no período. 

Na Top Picks, o destaque positivo foi a Vale, 

sustentada pela valorização do minério de ferro no 

mês (7%) e avanços no processo de reestruturação 

societária da empresa. Na mesma linha, Itausa 

também apresentou um forte desempenho em 

agosto, após forte resultado operacional, 

principalmente do Itaú, no 2T17. Na outra ponta, 

MRV foi o destaque negativo da carteira, após 

anúncio de mudança nos financiamentos de imóveis 

novos e usados.  

Agosto de 2017 

Setembro 

No front micro, embora nas últimas semanas 

observamos um avanço das reformas 

políticas/econômicas no Congresso, há ainda um 

elevado grau de incerteza no quadro político. Fato 

este que pode influenciar de forma negativa nos 

movimentos do mercado. Assim, estamos atentos 

aos riscos políticos (como a Lava Jato, por exemplo) 

envolvendo os parlamentares de Brasília, e atentos 

ao cenário externo, que continua a surpreender 

positivamente. 

Ainda mantemos uma visão construtiva e positiva 

em bolsa no médio/longo prazo, embora no curto 

prazo a bolsa doméstica possa continuar a 

apresentar elevada imprevisibilidade, e a nossa 

visão seja mais neutra. Há, inclusive, um risco de 

realização, após ganhos recentes, que foram muito 

beneficiados pelo cenário externo, favorável. 

Na carteira, continuamos a procurar ativos mais 

resilientes, possivelmente blindados ao cenário 

incerto, e alguns ativos que tendem a se beneficiar 

de uma melhora da atividade econômica local. Desta 

forma, fizemos apenas duas alterações pontuais. 

Substituímos os papéis da Cosan (CSAN3) e 

Hypermarcas (HYPE3) pelos papéis do Carrefour 

(CRFB3) e Petrobras (PETR4). Seguimos com uma 

estratégia de diversificação e maior seletividade. 
Legenda:    + Aumentou peso       (-) Diminuiu peso        = Manteve peso 

Peso Ticker Empresa Alteração 
10% BVMF3 B3 = 

10% CCRO3 CCR = 

10% PETR4 Petrobras Entrou 

10% EQTL3 Equatorial = 

10% CRFB3 Carrefour Brasil Entrou 

10% IGTA3 Iguatemi = 

10% ITSA4 Itausa = 

10% KLBN11 Klabin = 

10% MRVE3 MRV = 

10% VALE3 Vale = 

  Mês 12M Início 

Carteira  5,76% 19,44% 30,40% 

Ibovespa 7,46% 23,60% 37,50% 

Saiu Entrou 
Cosan (CSAN3) Petrobras (PETR4) 

Hypermarcas (HYPE3) Carrefour Brasil (CRFB3) 

3 

30,4% 

37,5% 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17

Desempenho acumulado da Carteira Top Picks 
Desde o inicio (01/01/14) 

Carteira Top Picks

IBOV



B3 (BVMF3) 

Continuamos com a B3 na carteira visando a melhor perspectiva 

para os ativos de renda variável e a conclusão do processo de 

integração com os negócios da Cetip, que traz sinergia para as 

operações. Mesmo com as incertezas recentes no cenário 

político, acreditamos que o volume de negócios deverá crescer. 

Diversas empresas devem reconsiderar realizar ofertas, além de 

possíveis IPO ainda neste ano. Esperamos por volta de 15 a 17 

operações ainda neste ano e monitoramos diversas empresas 

com alto potencial de realizar uma oferta pública. 

Adicionalmente, ainda vemos valor a ser destravado para a B3 

após fusão da BM&FBovespa com a Cetip, uma vez que a 

companhia vem se consolidando no setor. A empresa deve 

continuar a ganhar eficiência operacional, se beneficiando do 

momento favorável do crescimento dos volumes. Vale destacar 

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.  

Olhando para frente, acreditamos que a empresa continuará 

procurando por novas oportunidades de crescimento inorgânico 

na América Latina. Em suma, a conclusão da combinação de 

negócios entre BM&FBovespa e Cetip deve criar 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 

CCR (CCRO3) 

Continuamos com CCR na carteira. A empresa conta com uma 

estrutura de capital equilibrada, após captação no início do ano, 

que deve reforçar sua estratégia para a expansão e/ou 

diversificação da rede de concessões.  

Embora a atividade econômica ainda permanece com uma 

recuperação moderada, o resultado da empresa nos últimos 

trimestres foram resilientes. Olhando para frente, acreditamos 

que o setor de infraestrutura e logística deve ser um importante 

pilar para o crescimento e recuperação econômica do país. Além 

disso, acreditamos que a empresa está bem posicionada para 

participar de novas rodadas de investimentos do setor, o que 

nos deixa otimista com relação a perspectiva para a empresa no 

médio/longo prazo. 

As principais características da empresa são: sólidos 

fundamentos, bem administrada, com disciplina de capital e 

característica de ser forte geradora de caixa no médio e longo 

prazo. Por enquanto, quase a totalidade da fonte de receita da 

CCR advém da cobrança de pedágios nas rodovias em que 

opera. A empresa tem expandido seu escopo de atuação, 

entrando no segmento de mobilidade urbana e aeroportos, no 

qual as taxas de retornos são mais elevadas. Por fim, a 

companhia continua buscando a captura de sinergias por meio 

da otimização administrativa do conjunto de seus negócios e 

com consequente reflexo positivo na margem operacional. 
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Ticker BVMF3

Preço Atual R$ 22,12

Volume Médio diário* 7.489

Dividend Yield 1,79%

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

Preço da ação/Lucro por ação 24,4x

EV/Ebitda 30,2x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta 1,08

*em Milhares de ações

Ticker CCRO3

Preço Atual R$ 17,46

Volume Médio diário* 5.844

Dividend Yield 3,6x

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 4,1x

Preço da ação/Lucro por ação 14,1x

EV/Ebitda 8,0x

Dívida Líquida/Ebitda 2,0x

Beta 1,06

*em Milhares de ações
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Carrefour (CRFB3) 

O Carrefour é líder no mercado brasileiro de varejo alimentar 

com um longo histórico, bandeiras e marcas devidamente 

estabelecidas e reconhecidas, além de possuir lojas por todo o 

País. A posição de liderança tem sido comprovada pelo histórico 

operacional e financeiro acima dos concorrentes.  

O Carrefour vem mostrando resultados sólidos com forte 

aumento das vendas brutas e ganhos de participação de 

mercado nos segmentos de Cash & Carry e Varejo. Em seu 

último resultado operacional, seus números foram impactados 

pela forte expansão do Atacadão e bom desempenho de vendas 

e rentabilidade do Carrefour Varejo. O Atacadão já representa 

63% do Ebitda do Carrefour, enquanto o Assaí contribui apenas 

com 38% para o Grupo Pão de Açúcar. O grupo mostrou um 

progresso no lado operacional, comercial e financeiro em todos 

os segmentos de negócios, com forte geração de caixa 

operacional, mesmo diante de um cenário econômico ainda 

desfavorável.  

Além disso, a empresa continua gerando valor a seus acionistas, 

principalmente quando analisado o retorno sobre investimento 

(ROIC) em relação ao custo de capital da companhia. Ademais, 

apresenta uma estrutura de capital confortável. Para os 

próximos períodos, acreditamos que as vendas continuarão a 

crescer, refletindo a queda na inflação de alimentos. Uma 

retomada da economia, mesmo que lenta e gradual, também 

deve favorecer de forma positiva o Carrefour.  

Comentários e recomendações 

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 representa 

95% do resultado da empresa, enquanto a Termoelétrica 

Geramar e Equatorial Soluções, que controla a comercializadora 

Sol Energia, representam por volta de 5% da Receita Líquida. 

No final do mês de outubro, a Equatorial se saiu vencedora em 

7  leilões e assim estreou sua  atuação no segmento de 

transmissão. 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. Em relação ao 

leilão de linhas de transmissão de energia que deve acontecer 

até fim deste ano, acreditamos que a empresa está bem 

capitalizada para participar desses certames.   

Ademais, a Equatorial segue bem posicionada para manter seus 

investimentos ou participar de possíveis fusões e aquisições do 

setor. Para 2017, com a Eletrobrás e a Cemig, além de outras 

empresas alavancadas do setor, possivelmente vendendo 

ativos, a Equatorial pode ser um dos players do setor para 

agregar valor em uma potencial aquisição. A empresa conta 

com uma alavancagem financeira relativamente baixa, o que 

aumenta a probabilidade e capacidade em adquirir novos ativos. 

Ticker CRFB3

Preço Atual R$ 15,80

Volume Médio diário* 4.829

Dividend Yield -

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 3,5x

Preço da ação/Lucro por ação -

EV/Ebitda -

Dívida Líquida/Ebitda -

Beta -

*em Milhares de ações

Ticker EQTL3

Preço Atual R$ 61,12

Volume Médio diário* 939

Dividend Yield 1,4x

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 2,9x

Preço da ação/Lucro por ação 21,3x

EV/Ebitda 9,9x

Dívida Líquida/Ebitda 1,7x

Beta 0,56

*em Milhares de ações
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Iguatemi (IGTA3) 

O ativo detêm uma característica mais defensiva para compor 

nosso portfólio. A empresa tem reportado números fortes e 

resilientes nos últimos trimestres e com boas perspectivas para 

os próximos períodos, principalmente com queda nas despesas 

financeiras da empresa.  

No 2T17, além da melhora no desempenho operacional, houve 

forte ganho de receita com a maturação de alguns shoppings, 

estabilidade dos custos em patamares mais baixos, e, 

principalmente recuo nas despesas financeiras, dado a queda 

do indexador da dívida (cerca de 75% atreladas ao CDI). A 

continuidade das quedas nas taxas de juros devem beneficiar 

ainda mais a companhia. Em breve, também poderemos 

observar, caso a tendência positiva nas vendas continuem, a 

redução dos descontos praticados nos preços dos aluguéis, de 

forma gradual, melhorando assim os preços de ocupação. O 

foco dos empreendimentos para o público de alta renda – mais 

resiliente à crise – ajuda a empresa a ter um melhor 

desempenho em relação as outras empresas do setor de 

shopping/varejo.  

Ao analisar seus concorrentes, a Iguatemi está sendo negociada 

a 2,4x preço sobre o valor patrimonial (P/BV), enquanto que 

Multiplan está a 2,9x, portanto, está mais atrativa em relação ao 

seu principal par. Além disso, a relação preço sobre lucro (P/L) 

da Iguatemi está atualmente em 26,6x (12 meses), abaixo da 

média histórica de 12 meses de 27,2x. 

Comentários e recomendações 

Itaúsa (ITSA4) 

A Itaúsa continua na nossa carteira recomendada. Apesar da 

pressão sobre o spread bancário, a continuidade do ciclo de 

queda dos juros deve beneficiar o setor: a queda do custo de 

financiamento deve impulsionar a demanda por crédito, e a 

inadimplência também tende á arrefecer de forma mais rápida 

no segundo semestre de 2017.  

Olhando para os fundamentos da empresa, ressaltamos: o Itaú, 

que representa por volta de 92% dos investimentos da Itaúsa, 

continua a mostrar resultados sólidos. Dentre os destaques, 

ressaltamos: (i) o recuo das despesas com PDD; (ii) estabilidade 

nos níveis de inadimplência; e ótima rentabilidade com Retorno 

sobre o Patrimônio (ROE), próximo de 21,5%, acima de seus 

pares. Com relação as operações de crédito, o banco tem 

adotado uma postura conservadora no provisionamento dos 

seus créditos, reduzindo sua exposição ao segmento 

corporativo. Assim, observamos uma melhora da qualidade dos 

ativos do banco. 

 Olhando para frente, a expectativa é ainda de uma maior 

redução das despesas com provisões de perdas. Em relação aos 

investimentos na Duratex (cerca de 3% da carteira): a 

companhia deve apresentar recuperação em seus resultados no 

2S17, diminuindo o desconto da ITSA4. Com relação a recente 

aquisição da Alpargatas, achamos interessante no médio prazo 

e longo prazo, pelo alto potencial de geração de caixa da 

companhia. 
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Ticker IGTA3

Preço Atual R$ 37,40

Volume Médio diário* 1.012

Dividend Yield 1,82%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 2,4x

Preço da ação/Lucro por ação -

EV/Ebitda 14,5x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta 0,71

*em Milhares de ações

Ticker ITSA4

Preço Atual R$ 10,20

Volume Médio diário* 16.475

Dividend Yield 5,7x

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 1,5x

Preço da ação/Lucro por ação 9,3x

EV/Ebitda -

Dívida Líquida/Ebitda 2,1x

Beta 1,05

*em Milhares de ações
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Klabin (KLBN11) 

Mantemos a KLBN11 em nossa carteira, uma vez que, vemos 
valor a ser destravado para o ativo, principalmente com o 
processo de desalavancagem financeira da companhia. O 
cenário político incerto, e uma eventual alta no dólar pode 
beneficiar o desempenho operacional da Klabin. Temos uma 
visão positiva em relação a empresa, que pode se beneficiar de 
uma alta da moeda americana e da recuperação do preço da 
celulose nos mercados internacionais. A empresa deve 
continuar apresentando boa performance no mercado interno e 
externo. Em suma, a empresa apresenta: (i) performance sólida 
do modelo de negócio; (ii) estratégia de crescimento com a 
nova operação da Unidade Puma; e (iii) flexibilidade para 
exportar o excedente de produção. 
 
O aumento no volume de vendas com o incremento da nova 
operação também gerou uma diluição nos custos da companhia, 
beneficiando ainda mais seus resultados. Em relação a 
alavancagem da Klabin, o múltiplo se manteve em 4,9x (vs. 
4,9x no 1T17). Esperamos que o processo de desalavancagem 
se intensifique, tendo em vista esse final do processo de ramp 
up da unidade Puma.  
 
Para o longo prazo, acreditamos que o Ebitda deve continuar 
avançando, devido: (i) possível aumento no preço dos papéis no 
mercado doméstico; (ii) diluição de seus custos fixos com a 
unidade Puma; (iii) melhoras operacionais e maior volume com 
a nova unidade de operação; e (iv) possível apreciação do 
dólar. 

Comentários e recomendações 

MRV (MRVE3) 

A recomendação da MRV vislumbra a melhora da economia, o 
ciclo de expansão monetária, e a retomada do setor de 
construção. A companhia conta com boas perspectivas no 
segmento de baixa renda, e conta com uma sólida posição 
financeira para se beneficiar deste cenário positivo.  
 
O último resultado apresentou, mais uma vez, números fortes 
com vendas robustas, queda nos níveis de distratos e forte 
incremento na margem bruta. Além disso, a MRV já anunciou 
grandes empreendimentos para os próximos anos. Ao todo 
estão estimados R$4,3 bilhões nestes empreendimentos, o que 
corresponde a 26.500 unidades.  Estes projetos serão lançados 
,em fases, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador e Porto Alegre. E, ainda terá o programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, nas faixas 1,5, 2 e 3. Estamos 
confiantes com os pacotes de estímulos ao crédito, já iniciado 
pela Caixa que ajudarão as incorporadoras e construtoras a 
reduzir o alto nível de estoques e retomar o volume de venda 
de imóveis.   
 
A estratégia da empresa para os próximos anos será focar em 
grandes empreendimentos, localizados nas principais capitais do 
país, com imóveis direcionados a famílias de baixa/média renda. 
Observamos que estas características fizeram com que a 
empresa apresentasse desempenho superior às suas 
concorrentes focadas em ativos de alta renda, os quais 
sofreram com o alto nível de distrato e menor ritmo de vendas 
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Ticker KLBN11

Preço Atual R$ 17,12

Volume Médio diário* 1.565

Dividend Yield 3,04%

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação -

Preço da ação/Lucro por ação -

EV/Ebitda 15,9x

Dívida Líquida/Ebitda 0,1x

Beta 0,50

*em Milhares de ações

Ticker MRVE3

Preço Atual R$ 13,49

Volume Médio diário* 3.575

Dividend Yield 4,7x

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

Preço da ação/Lucro por ação 10,6x

EV/Ebitda 11,6x

Dívida Líquida/Ebitda 0,7x

Beta 0,72

*em Milhares de ações
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Petrobras (PETR4) 

Seguimos com uma visão otimista para a Petrobras. O Plano 

Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2017 – 2021, 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.  

Paralelamente, gostamos do modelo de parceria para outras 

áreas da estatal, além de Exploração & Produção (E&P), 

permitindo uma maior mitigação de risco, desoneração de 

investimentos futuros, e fortalecimento da governança sobre o 

projeto. No atual cenário, o governo tem realizado mudanças 

relevantes beneficiando a estatal petrolífera, incluindo: (i) a 

indicação de executivos técnicos, sem vínculo político; (ii) a 

criação da lei da responsabilidade das estatais; (iii) interesse 

para ingresso no Nível 2 da B3; e (iii) a mudança na lei de 

Partilha do pré-sal. No curto/médio prazo, vemos como driver 

para o papel: (1) avanço da oferta da BR Distribuidora; (2) a 

volta da venda de ativos onshore; (3) nova rodada de leilões da 

ANP (3ª rodada sobre regime de partilha da produção na área 

do pré-sal); (4) discussão sobre valores a serem recebidos da 

Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e (5) renegociação da dívida a 

receber da União (por volta de R$ 15-20 bilhões).  

Portanto, sustentamos nossa recomendação: (1) vendas de 

ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de eficiência e 

produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) rumores do 

IPO da BR Distribuidora. 

Comentários e recomendações 

Vale (VALE3) 

Mantemos os ativos da Vale em nossa carteira uma vez que 

vislumbramos um momentum mais favorável para a empresa, 

após (i) melhora nos fundamentos da commodity; (ii) 

valorização do preço do minério de ferro; (iii) entrada do novo 

presidente; e (iv) alto potencial de destravar valor, com o 

processo de reestruturação societária.  

No 2T17, a Vale reportou um resultado operacional mais fraco, 

com queda na geração de caixa da companhia em função da 

desvalorização do preço de referencia do minério de ferro no 

período. No entanto, a commodity se recuperou no 3T17 em 

função das quedas nos estoques na China, e por isso, 

esperamos um resultado mais forte para a Vale no próximo 

trimestre. Além disso, ressaltamos o foco do management no 

controle de custos, além da contínua redução de capex e 

endividamento da Vale. Assim, os dividendos devem continuar 

aumentando como consequência dessa desalavancagem 

financeira e sólida geração de caixa.  

Outro ponto positivo é o novo acordo de acionista que 

transforma a mineradora em uma corporação, listada no 

segmento do Novo Mercado da B3. Acreditamos que a medida 

deve melhorar significativamente o nível de governança, além 

de aumentar a liquidez das ações, assim como melhorar o 

acesso ao mercado de capitais. 
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Ticker PETR4

Preço Atual R$ 13,65

Volume Médio diário* 34.334

Dividend Yield -

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 0,7x

Preço da ação/Lucro por ação -

EV/Ebitda 6,0x

Dívida Líquida/Ebitda 0,0x

Beta 1,69

*em Milhares de ações

Ticker VALE3

Preço Atual R$ 35,08

Volume Médio diário* 11.902

Dividend Yield 3,1x

Preço da ação/Valor Patrimonial por ação 1,4x

Preço da ação/Lucro por ação 11,3x

EV/Ebitda 5,3x

Dívida Líquida/Ebitda 1,7x

Beta 1,53

*em Milhares de ações
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Performance 

Em agosto, a carteira de Dividendos apresentou um desempenho aquém de nossas expectativas, por conta da forte queda das ações da 

Direcional e da Multiplus. Os papeis da Direcional ficaram pressionados com as novas mudanças de financiamentos de imóveis do setor, 

recém anunciado pela  Caixa Econômica Federal. Assim, a Carteira de Dividendos obteve performance inferior ao índice de Dividendos 

(IDIV) – enquanto a primeira avançou 1,51%, o IDIV apresentou uma alta de 6,96%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para setembro, decidimos alterar o portfólio. O mês marca o ingresso da Copel (CPLE6) e IRB Brasil Re (IRBR3) em nosso seleto portfolio. 

Em 2017, a taxa de dividendo anual (dividend yield) estimado para a carteira é de 6,9%, acima da taxa de dividendo do IDIV de 4,2%. 

Sobre as novas entrantes, gostamos de sua recorrência e 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 dos aumentos nos preços 

anunciados e melhora da atividade econômica local. Sobre a IRB, ressaltamos o grau de solvência em níveis bastante confortáveis, o que 

permite manter o patamar de crescimento e capacidade de distribuição de dividendos nos próximos períodos. 

As nossas premissas para a escolha de ativos 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. Acreditamos que 

a queda dos juros reais no Brasil ainda deve aumentar a atratividade das empresas distribuidoras de proventos. O recuo das taxas de 

desconto permitirá que o valuation das empresas com essas características suba. Além disso, esperamos que a distribuição de proventos se 

recupere com o crescimento esperado dos lucros nos próximos anos.  

Carteira de Setembro de 2017 

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

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

  Mês 12M Início 

Carteira  1,51% -5,36% 59,90% 

IDIV 6,96% 35,93% 18,90% 

Peso Ticker Empresa Alterações 

20% CGAS5 Comgás = 

20% CPLE6 Copel Entrou 

20% CSAN3 Cosan = 

20% IRBR3 IRB Brasil Re Entrou 

20% TAEE11 Taesa = 

Peso Ticker Empresa Yield* (2017E)** Variação Contribuição 
20% CGAS5 Comgás 8,07% 6,65% 14,41% 2,88% 

20% CSAN3 Cosan 2,58% 4,45% 6,90% 1,38% 

20% TAEE11 Taesa 0,01% 9,70% -2,23% -0,45% 

20% MPLU3 Multiplus 1,79% 8,29% -3,92% -0,78% 

20% DIRR3 Direcional 4,82% 5,25% -7,58% -1,52% 
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Comgás 

A Comgás é a maior 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, abrangendo 177 cidades das regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas, além da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. 

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

melhores volumes no trimestre, melhor mix e correção das margens pela inflação. Para os próximos períodos, também mantemos 

perspectivas positivas. A Comgas deve continuar a apresentar 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 de dividendos  bastante 

atrativa, atingindo 8,6% em 12 meses.  

Copel 

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

energia. A empresa não foi imune a queda da atividade econômica local e foi afetada pela fraca performance da economia brasileira, que 

afetou o volume de vendas de energia. A empresa ainda realizou grandes investimentos nos últimos meses, o que  também pressionou seu 

fluxo de caixa nos últimos resultados. No entanto, para os próximos períodos, as perspectivas são de recuperação, fato já evidenciado no 

resultado do 2T17. Os números operacionais já devem ser melhores que os últimos anos, embora não necessariamente a nível de resultado 

final devido à elevação das despesas financeiras, levando em consideração os elevados investimentos que a empresa vem realizando. A 

empresa está descontada e esperamos que Copel se beneficie dos aumentos nos preços anunciados e da melhora da economia.  

Quando analisamos seu valuation, os papéis da Copel são negociados com um desconto em relação a outros pares do setor, não sendo 

justificável em nossa visão. A Copel é negociada a um (i) P/L de 6,0x em 12 meses, enquanto sua média histórica de 12 meses é de 6,6x e a 

média do setor gira em torno de 11,0x; e (ii) EV/Ebitda de 4,7x, enquanto a média do setor é de 7,1x. Acreditamos que a empresa esteja em 

um patamar atrativo para investimento de longo prazo. Por fim, ressaltamos a atratividade da taxa de dividendos da empresa. A Copel se 

destacada dentre as principais empresas pagadoras de dividendos, e atualmente, seu dividend yield é de 6,8% nos últimos 12 meses. 

Cosan 

Embora os preços do açúcar no mercado internacional ainda se mantem pressionados, o valor da commodity deve se recuperar ao longo de 

2017. Em paralelo, a recente elevação dos impostos para os combustíveis deve beneficiar as produtoras de álcool & açúcar do país, uma vez 

que aumenta a competitividade do setor no mercado. A alta do imposto para gasolina incentiva o consumo e a produção de etanol no País. 

Portanto, vemos um cenário de recuperação do papel e por isso, mantivemos  Cosan em nossa carteira de Setembro. 

Além disso, as grandes geradoras de caixa do grupo (Raízen Combustíveis e a Comgás) devem continuar a apresentar resultados sólidos e 

recorrentes, colaborando na significativa melhora da estrutura de capital do grupo e impulsionando a distribuição de lucros aos acionistas. A 

alavancagem financeira relativamente agressiva (de 3,0x a Dívida Líquida/EBITDA) da controladora da Cosan, a Cosan Limited, deve manter 

uma distribuição de proventos atrativas por parte da Cosan. Gostamos do modelo de negócio totalmente integrado no setor de energia 

renovável da Cosan, atuando desde o plantio da cana até a distribuição e comercialização de açúcar, de etanol e de combustíveis no varejo. 

A empresa é também um dos maiores distribuidores de combustíveis do Brasil, segmento que deve ser beneficiado pela gradual recuperação 

da atividade econômica. A perspectiva de melhor fluxo de caixa pela frente, nos deixa otimista principalmente pelo yield atrativo de 

dividendos, estimado em torno de 4,6% em 2017.  

Comentários e recomendações 
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IRB Brasil  

O IRB Brasil atua no business de resseguros, atendendo exclusivamente seguradoras. Atualmente, é líder do setor com 55% de market 

share em prêmios emitidos líquidos. A companhia figura entre as 50 maiores ressegurados do mundo em termos de prêmios emitidos e é 

referência em resseguros no mercado brasileiro, tendo como controlador os maiores bancos do Brasil (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú).  

No 2T17, o IRB Brasil apresentou números fortes, corroborando com nossa visão positiva para a empresa, e reportando indicadores 

operacionais de ótima qualidade: (i) queda do índice combinado (despesas operacionais e sinistros/prêmios ganhos) evidenciando o bom 

controle de custos, sinistros e retrocessões; e (ii) queda do índice de sinistralidade, sinalizando a eficiente gestão de riscos e boa 

precificação de prêmios. Os prêmios emitidos cresceram 12%, totalizando R$ 1,5 bilhões, enquanto o resultado de Underwriting avançou 

85%, contribuindo positivamente para o crescimento de 15% no lucro líquido (R$ 232 milhões). Assim, destacamos a solidez financeira da 

Companhia, e também destacamos o confortável grau de solvência em 2,5x, o que permite manter o patamar de crescimento e capacidade 

de distribuição de dividendos/JCP - equivalente a 75% do lucro líquido de 2014 e 2016, sendo que em 2015 alcançou 85%. Espera-se que o 

IRB mantenha a atual política de distribuição de dividendos, uma vez que a União mantem 12% de participação no capital total da empresa, 

além da golden share. Logo, o yield é atrativo, próximo de 7%, sendo destaque do setor.  

Além disso, vale ressaltar o ROE de 28% atingido no 2T17, mesmo diante de um período econômico ainda desafiador. Olhando para frente, 

mesmo com um cenário de queda da taxa Selic, 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. 

Taesa  

A Taesa também compõe uma característica mais defensiva para nossa carteira. A empresa permanece ainda com perspectiva de 

crescimento, com sólida execução das novas concessões, além do atrativo dividend yield que as ações estão sendo negociadas. No leilão, 

ocorrido no final de outubro, a Taesa saiu vencedora em quatro lotes, e no leilão de abril deste ano, a empresa arrematou 7 lotes: (i) Lote 1 

(RAP de R$ 267,3 milhões) com participação de 50%. Assim, a Taesa terá o direito de explorar os novos empreendimentos por 30 anos. Em 

relação ao leilão de linhas de transmissão de energia que deve acontecer até fim deste ano, acreditamos que a empresa está bem 

capitalizada para participar desses investimentos.  

O baixo risco regulatório da Taesa, que possui contratos longos, com vencimento à partir de 2030, é outro ponto de destaque. A empresa 

historicamente reporta geração de caixa constantes e robustas, com margens bastante elevadas (margem EBITDA em torno de 85% - 

90%). Adicionalmente, o histórico de disciplina de capital nos leilões e o alto rendimento de proventos (Payout médio acima de 90% nos 

últimos 10 anos) que a empresa apresenta nos deixam confortáveis com o caso de investimento. Para os próximos 12 meses projeta-se um 

dividend yield próximo de 7,96%. 

Vale comentar sobre da troca do controle da companhia. Os fundos de investimento Coliseu e Tauros chegaram a um acordo para vender a 

totalidade de suas participações para a Holding estatal colombiana Interconexión Eléctrica. A Interconexión Eléctrica é uma companhia que 

já atua no Brasil sendo controladora da CTEEP e também em outros 7 países da américa latina com projetos voltados para infraestrutura 

elétrica. Com sua vasta experiência no setor de transmissão de energia, a companhia tem agregado à governança e ao operacional da 

Taesa. Com a venda, a colombiana passou a deter 18,9% das ações e  fazer parte do bloco de controle, junto com a Cemig (que detém 

31,5% das ações). No entanto, mantemos no radar possíveis negociações envolvendo a estatal mineira, que poderá vender sua participação 

minoritária da Taesa no curto prazo, em linha com seu plano de desinvestimento para 2017.  

 

Comentários e recomendações 
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Performance 

No último mês, a classe de fundos imobiliários seguiu seu viés de alta. Nossa Carteira Recomendada registrou mais um mês de avanço 

acima do IFIX (vide tabela). A classe registrou algumas marcas importantes: o valor de mercado é o maior da história (R$33,4 bilhões), 

número de investidores atingiu os 102.116, e o IFIX está próximo à máxima histórica de 2.063 pontos, ajustado pelo IPCA.  

Em relação aos Fundos imobiliários de agências bancárias, reiteramos nossa recomendação de ficar sem posição em fundos desta classe de 

ativos. Em relação ao fechamento de agências físicas, este é um movimento que já teve início, com a migração cada vez maior para o 

mundo digital. Mas, por enquanto, nenhum fundo foi impactado, visto que a maioria tem contratos atípicos até 2022. Sendo assim, seria 

muito custoso ao banco fechar uma agência de um fundo, dado o pagamento de multa e dos  aluguéis remanescentes até o fim dos 

contratos. Entretanto, antes do fim dos contratos, poderá ocorrer uma força vendedora muito forte, e trazer uma relevante desvalorização 

nos preços das cotas. Além disso, nos atuais níveis de preço, a relação risco/retorno não está atrativa. Os fundos estão sendo negociados 

com expressivo prêmio em relação aos seus valores patrimoniais (BBPO11: 45%; SAAG11: 34%, AGCX11: 16%). 

Lembramos que tivemos os fundos em nossa carteira, mas no momentos não recomendamos a compra destes ativos no âmbito de nossa 

Carteira Recomendada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o mês de setembro, faremos uma alteração, e um rebalanceamento em nossa Carteira de Fundos Imobiliários. Trocaremos o fundo de 

fundos do BTG Pactual pelo da Brasil Plural. Além disso, aumentamos a exposição ao BRCR11, o qual consideramos que está em um ponto 

atrativo de entrada. Atualmente o fundo está sendo negociado com um desconto de 22% em relação ao seu valor patrimonial. Em relação  

ao aumento da vacância, principalmente explicada pelo ativos Torre Almirante e Cenesp, estes são ativos de alta qualidade e a medida que 

forem locados, a rentabilidade do BRCR11 deverá aumentar consideravelmente. 

Carteira de Setembro de 2017 

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

*Yield : taxa de dividendo anualizado distribuído no mês encerrado 

  Mês 12M Início 

Carteira  1,94% 16,16% 63,81% 

IFIX 0,86% 20,05% 52,20% 

Peso Ticker Fundo Yield* Variação Contribuição 

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 9,50% 4,15% 0,83% 

15% HGRE11 CSHG Real Estate 8,27% 3,98% 0,60% 

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Office 7,28% 1,92% 0,29% 

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporativa 8,58% 2,00% 0,20% 

20% BRCR11 BC Fund 4,71% 0,93% 0,19% 

10% BCFF11B BTG Pactual FoF 8,89% 0,04% 0,00% 

10% THRA11 Cyrela Thera Corporate 3,95% -1,65% -0,16% 

Peso Ticker Fundo Alterações 
25% BRCR11 BC Fund + 

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF Entrou 

20% GGRC11 GGR Covepi Renda = 

15% HGRE11 CSHG Real Estate = 

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Offices = 

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporativa = 

10% THRA11 Cyrela Thera Corporate = 

52,2% 

63,8% 
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Comentários e recomendações 

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos (BPFF11) 

O fundo tem por objetivo principal adquirir cotas de outros Fundos Imobiliários, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras 

Hipotecárias e Letras de Crédito Imobiliário. Ao final de julho, as alocações estão distribuídas em: 93,28% em cotas de 24 Fundos 

Imobiliários, 5,47% em títulos públicos e 1,25% em CRIs. Em agosto o fundo distribuiu R$0,67 por cota, correspondente a 0,72% 

líquido com relação ao preço de fechamento da cota no dia 31/07/2017.  

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 58 contratos de locação. Ao final de 

junho, a receita contratada de locação era de R$14,5milhões, enquanto que a vacância financeira era de 28,5%, em grande parte 

explicado pelo edifício Torre Almirante.  Em julho, foi distribuído rendimento correspondente a R$0,57 por cota.  

CSHG Real Estate (HGRE11) 

O CSHG Real Estate tem como objetivo de adquirir imóveis para exploração comercial, de imóveis com potencial de geração de renda, 

predominantemente lajes corporativas. Ao final do mês, o fundo encerrou com participação em 190 unidades locáveis, localizadas em 20 

empreendimentos distintos, totalizando 152 mil m² de área privativa e 57 contratos de locação. O aluguel médio contratado está em 

R$70/m². 82% do vencimento dos contratos se concentra a partir de 2019.  A carteira de imóveis do fundo encerrou o mês de julho 

com 21,3% de vacância financeira. O Fundo distribuirá R$ 9,40 por cota como rendimento referente ao mês de Julho-17.  

Rio Bravo Renda Corporativa (FFCI11) 

O FII Rio Bravo Renda Corporativa tem por objetivo a aquisição de lajes corporativas preferencialmente no eixo Rio- São Paulo para 

auferir ganhos através da receitas de locação. Atualmente o fundo possui participações em 7 edifícios, sendo 5 em São e 2 no Rio de 

Janeiro. A exposição por região está: 39% Itaim Bibi (SP), 33,7% Paulista (SP), 9,6% Berrini (SP), 9,4% Flamengo (RJ) e 8,2% Centro 

(RJ). A receita total em maio foi de R$1,85 milhão, com vacância de10,3% no 2T17. Em agosto foi distribuído R$1,20 por cota. 

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 17 contratos de locação, enquanto que o edifício Platinum 

está 91% alugado e conta com 9 contratos de locação. 53% dos contratos tem vencimento a partir de 2020. Em julho o fundo distribuiu 

R$7,50 por cota.  

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 ajustado 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 agosto o fundo 

distribuiu R$0,87 por cota.  

Cyrela Thera Corporate (THRA11) 

O fundo detém cinco de 15 andares do Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, em São 

Paulo. Desenvolvido pela Cyrela, o empreendimento tem 15 pavimentos corporativos  com lajes de grande porte, heliponto e quatro 

subsolos. O projeto foi classificado como Triple A e recebeu a certificação LEED® Gold, conferida pelo U.S. Green Building Council. 

Atualmente o fundo está 100% locado, e desde abril, quando terminou grande parte do período de carência dos contratos, o fundo 

iniciou o pagamento de rendimentos. Em agosto, o fundo distribuiu R$102,79 por cota.  
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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 

 


