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Andre Perfeito 
Economista-chefe

Fevereiro foi um mês marcado por 

certa volatilidade e cujo resultado 

líquido foi o que se diz no jargão 

“andar de lado”. A agenda positiva 

do governo, com o tão esperado 

anúncio da Reforma da Previdência 

em detalhe, não foi suficiente para 

renovar o otimismo generalizado. 

Em grande medida já era sabido que 

o evento da reforma já estava no 

preço, mas o conjunto de problemas 

envolvendo o ciclo mais íntimo do 

presidente colocou dúvidas quanto 

a capacidade política de se aprovar 

as medidas. 

Para março projetamos situação 

relativamente semelhante onde os 

ativos estão mais frágeis frente os 

desafios da governabilidade. O Dólar 

pode ser a exceção deste movimento 

e o Real pode recuperar parte das 

perdas do mês anterior. Mais uma 

vez está claro que a estratégia de 

Trump do “morde e assopra” com os 

chineses entrou em fase amigável e 

muito provavelmente iremos ver o 

presidente norte-americano ser menos 

agressivo com Pequim. Com menos 

tensão o Dólar tende a perder força.

Domesticamente iremos ver após 

o Carnaval a real dificuldade de se 

aprovar as reformas. O presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia, – um 

experiente negociador político – já 

deixou claro para o Planalto que 

não se costura nada sem “linha” e 

o governo esqueceu de oferecer 

material para tecer este acordo. Há 

sinais evidentes que a base de apoio 

de Bolsonaro não é tão unida em 

temas econômicos e as recentes 

declarações da bancada ruralista, por 

exemplo, sugerem falta de consenso 

com a agenda liberal.

Tudo isso em conjunto deve elevar 

um pouco os juros na parte longa 

da curva e neste sentido mantemos 

nosso call mais pós-fixado. Contudo 

este mês vamos aumentar o peso 

de títulos indexados à inflação, as 

famosas NTN-Bs. Não que achemos 

que a inflação está subindo, pelo 

contrário, mas antes que o mercado 

está revisando muito mais forte que 

o esperado para baixo a inflação. 

Isto é derivado da perspectiva de 

atividade mais fraca que o esperado 

pelo mercado, não para nós que já 

estávamos no piso das projeções do 

mercado para o PIB.

Todos estes aspectos fazem a 

alocação de ativos em renda variável 

ainda interessante – lembrem que 

falamos de alguma alta dos juros, 

mas nada muito forte em fevereiro – e 

que mantemos a projeção de 114 mil 

pontos para o final do ano, a SELIC 

estável em 6,5% e câmbio em R$ 

3,80 no fim de 2019. Mantemos a 

perspectiva de que empresas ligadas 

à atividade local (small caps de 

forma geral) tendem a ser uma boa 

estratégia pois podem se beneficiar 

de melhoras pontuais na economia.

Reiteramos que nossas análises 

nesta carta Mensal têm validade 

mensal, ou seja, nossa leitura de 

longo prazo é ponderada à luz dos 

dados mais recentes e construída 

uma estratégia de curto prazo. Para 

horizontes mais longos que um mês 

sugerimos que entrem em contato 

com nossa equipe comercial para 

maiores detalhes e aconselhamento. 

 Carteira Mensal 
Economia  Março

“Para março projetamos situação relativamente 
semelhante onde os ativos estão mais frágeis frente 
os desafios da governabilidade“
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Glauco Legat, CFA 
Analista-chefe

Ao longo do último mês, tivemos 

mais uma vez o lado corporativo 

com destaque menor em relação 

aos aspectos macroeconômicos e 

políticos (reforma da previdência), 

ainda que durante o mês tivemos 

um número expressivo de 

empresas que apresentaram os 

seus resultados. Todavia, pela 

falta de algumas empresas chaves 

como por exemplo: Petrobras, Vale 

e, em grande parte, as empresas 

de utilities (energia/saneamento), 

não temos uma posição total 

consolidada se o saldo da 

temporada de resultados das 

empresas foi positivo ou negativo.  

Mas, independentemente da falta 

de drivers evidentes, destacamos 

que as nossas recomendações 

tiveram êxito, com o destaque 

principal para nossa carteira TOP 

10 (+2%) vs. Ibovespa (-1,8%). 

Na nossa carteira Small Caps, o 

retorno foi de -2,3% e a carteira 

Dividendos foi -3,7%.

Quanto as nossas perspectivas 

para março, estamos mais 

receosos no curtíssimo prazo, 

principalmente com os riscos 

envolvidos na tramitação da 

reforma da previdência, que podem 

resultar em potencial morosidade 

e diluição do texto inicial. Ainda 

que a pauta da reforma se trate 

de um assunto macro, vemos 

uma influência direta nas ações. 

Contudo, reforçamos o nosso tom 

otimista para a renda variável 

em 2019. Temos uma projeção de 

114.000 pontos para o Ibovespa no 

final do ano – porém, acreditamos 

haver espaço ao longo do ano 

para eventuais períodos de maior 

volatilidade e que podem conduzir 

correções técnicas pontuais no 

nosso mercado doméstico.

Logo, para as nossas carteiras 

continuamos em grande parte 

com as nossas “teses individuais” 

– Oi, Braskem e BR Distribuidora. 

Acreditamos que essas empresas 

apresentam neste momento uma 

relação de risco/retorno bastante 

atraente e devem apresentar 

uma correlação mais baixa com o 

mercado (Ibovespa) como um todo. 

Além de manter tais posições, 

realizamos duas alterações da 

carteira TOP 10 para o mês de 

março – retiramos as empresas 

M.Dias Branco e Banco Santander 

e incluímos as empresas Iochpe-

Maxion e BB Seguridade. Com 

essas mudanças, julgamos que a 

nossa carteira tende a ficar com 

um “beta mais baixo”, ou seja, 

reduzimos a percepção de risco 

da carteira. Na carteira de Small 

Caps e Dividendos, optamos por 

não realizar nenhuma alteração, 

visto que julgamos que as carteiras 

seguem aderentes.

 Carteira Mensal  
Março

“Reforçamos o nosso tom otimista para a renda 
variável em 2019. Temos uma projeção de 114.000 
pontos para o Ibovespa no final do ano “
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EMPRESA CÓDIGO

FECHAMENTO 
28/02/19

(R$/AÇÃO)

PREÇO 52 SEMANAS

(R$/AÇÃO)

MÍNIMO             MáxIMO

PESO

PETROBRAS PETR4 27,06 14,17 28,74 10%

ITAúSA ITSA4 12,37 8,51 13,80 10%

BRASkEM BRkM5 54,40 40,56 61,97 10%

BB SEguRIDADE BBSE3 27,30 21,73 31,87 10%

IOCHPE-MAxION MYPk3 21,72 18,94 28,80 10%

BR DISTRIBuIDORA BRDT3 24,45 16,02 27,73 10%

VIA VAREjO VVAR3 4,58 3,86 8,70 10%

ETF SMALL CAPS SMAL11 93,37 68,93 96,49 10%

MOVIDA MOVI3 11,60 4,95 11,91 10%

TELEFôNICA OI OIBR3 1,79 1,23 3,52 10%

IBOVESPA IBOV 95.584 69.069 98.589 -

 Carteira TOP 10 
Recomendada para 
Março de 2019
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Via Varejo
Recomendamos a ação com base na forte recuperação de margens da empresa ao longo dos últimos 

dois anos, e que acreditamos ainda deve apresentar uma dinâmica bastante positiva para frente – 

ainda que o 4T18 possa ter apresentado um resultado fraco. Além disso, vemos que o papel carrega 

alguns pontos positivos que podem destravar maior valor, como por exemplo, a possível venda da 

companhia para outro player – dado que o controlador (gPA) já expressou interesse em executar tal 

ação e por último na reprecificação do papel via múltiplos mais elevados – olhamos como benchmark 

para a companhia as ações da Magazine Luiza.

   Principais Drivers
das Recomendações

Petrobras
Em nossa leitura, às expectativas locais em relação a privatização de algumas partes da companhia, 

bem como a eminente votação da cessão onerosa ganham peso novamente. Ao longo do mês de 

janeiro, o novo presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, deu indicações da continuidade 

de desinvestimentos em atividades não essenciais. Também trouxe novidades a respeito do setor 

petroquímico, com a possível venda da participação da Petrobras na Braskem. Com a retomada 

do preço do petróleo desde o último trimestre de 2018, acreditamos que a comodities tenha se 

estabilizado e, portanto, eventos microeconômicos podem ditar o ganho de valor da companhia ao 

longo do ano.

Itaúsa
Optamos por manter ITSA4, cujo valor de mercado é preponderantemente referente ao valor de 

seu investimento no Itaú, em função do desconto do valor da Itaúsa em relação aos valores de seus 

investimentos. Acreditamos que o Itaú seja o banco melhor posicionado no mercado brasileiro, 

possuindo uma forte posição de capitalização que o habilita expandir a sua carteira de crédito de 

forma significativa em uma forte retomada da economia. Vale destacar que presenciamos uma 

retomada substancial do crédito no mês de dezembro (+1,8% m/m), e as condições para o ano de 

2019 mostram um crescimento esperado acima de dois dígitos. Por último, devido à forte posição 

de caixa, a empresa poderá realizar novos investimentos ou elevar a distribuição de dividendos. 

Segundo declaração do presidente da holding, a empresa estaria avaliando investimento no setor 

de gás, e estaria interessada em disputar o leilão da TAg, que será vendida pela Petrobras.

Movida
Mantemos a Movida na nossa carteira a fim de capturar não apenas um maior otimismo com o 

mercado doméstico, em função das expectativas de um governo pró-mercado, mas sobretudo em 

relação à recuperação de valor que a companhia vem demonstrando ao longo do último ano, em 

função da melhora na curva de aprendizado com a operação de varejo. Para 2019, acreditamos que 

a unidade de locação para empresas (gTF) tende a ganhar espaço na frota da companhia, setor 

com maiores margens de lucro. Em seminovos, acreditamos que a companhia diminua seu prejuízo 

operacional ainda em 2019, o que pode gerar um impacto muito positivo no EBITDA projetado.
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iShares Small Caps Fundo de Índice
Conforme o nosso trabalho “Bovespa 2019| A retomada do Estrangeiro e a vez das Small Caps” 

(acesse aqui), estamos mais confiantes que o Brasil deva retomar maior relevância nos portfolios 

globais daqui a frente, dado a tese de recuperação gradual do Brasil: inflação e juros baixos, 

estimulando investimentos e emprego. Dentro deste racional, imaginamos que as empresas mais 

beneficiadas devem ser as small caps que, de maneira geral, possuem uma exposição elevada ao 

mercado doméstico e também refletem na nossa opinião mais a economia doméstica. Exemplo: 

aproximadamente 2/3 do peso do Ibovespa se encontram em empresas dos setores financeiros e de 

commodities; tal participação nem de longe reflete a nossa economia doméstica.

BR Distribuidora
Decidimos manter as ações da BR Distribuidora na carteira por dois grandes motivos – é a maior 

empresa do setor de distribuição de combustíveis mas apresenta margens piores, com isso, um 

incremento na produção deve gerar ganhos positivos nas margens da companhia, que foram 

deprimidas em função da greve dos caminhoneiros e do programa de subvenção do diesel, que não 

devem mais afetar a empresa nos próximos trimestres. Outro ponto é possibilidade de privatização da 

empresa que está sendo veiculada pelo novo governo, o que seria muito benéfico para a companhia, 

com ganhos de governança e produtividade. Além disso, na ótica da análise relativa, destacamos que 

as ações da BR Distribuidora apresentam múltiplos mais atrativos que sua principal concorrente, a 

Ipiranga do grupo ultrapar (ugPA3).

Oi
Mantemos a OI na nossa carteira, visto que ainda vemos um caminho potencial bastante atraente 

para a companhia. Vemos a companhia em um patamar bastante atrativo neste momento, após a 

conclusão do seu aumento de capital no montante de R$4 bilhões. Percebemos que o papel carrega 

na nossa visão uma assimetria de valor bastante atraente, pois no lado positivo podemos ver uma 

sequência de potenciais eventos que podem de forma expressiva destravar valor para a companhia: 

(i) lei de reforma das telecomunicações (PLC 79), que poderia resultar no molde de concessão para 

autorização, permitindo a monetização de ativos reversíveis; (ii) venda de ativos não essenciais: 

25% na operadora de telecomunicações unitel, Rede Móvel em São Paulo e torre de telefonias; (iii) 

potencial evento de M&A, devido a elevados ganhos de sinergia.

Braskem
Optamos por manter o papel, pois acreditamos que existe um elevado up-side caso ocorra de fato à 

venda de controle. Reforçarmos tal visão baseada nos rumores crescentes, destacando a volta do 

interesse do comprador LyondellBasell e das potenciais partes vendedoras Odebrecht e Petrobras. 

Vale destacar que a estatal havia levantado algumas dúvidas sobre a manutenção do interesse na 

venda dado à colocação do setor petroquímico como algo estratégico dentro do novo de plano de 

negócios 2019 -2023, publicado em novembro 2018. Todavia, tal interesse de manutenção parece 

ter sido uma intepretação da antiga diretoria, visto que os primeiros discursos do novo presidente 

mostram uma grande inclinação na venda do ativo.

http://www.necton.com.br/wp-content/uploads/Bovespa2019_ARetomadadoEstrangeiroeaVezdasSmallCaps-1.pdf


007

CARTEIRAS RECOMENDADAS DE AÇÕES    | 

   Ações Incluídas
Iochpe-Maxion
Incluímos as ações MYPk3, uma das maiores produtoras de rodas de aço e alumínio do mundo, em 

nosso portfólio Top10 principalmente para garantirmos uma proteção da carteira ao setor doméstico, 

uma vez que mais de 70% do faturamento da empresa ocorre fora do Brasil: Europa 34%, América 

do Norte 32% e Ásia 9%. Desta forma, comprar Iochpe-Maxion é apostar em um call de melhora na 

demanda internacional (e, neste caso, uma resolução China-EuA é positiva) e de desvalorização do 

real (incertezas políticas locais e na política monetária americana podem favorecer este cenário). 

Internamente, a empresa pode ganhar valor com a entrega da fábrica de rodas na Índia, mercado que a 

Iochpe vê com enorme potencial, e com a retomada da produção de veículos pesados no Brasil, ainda 

muito enfraquecida com a crise.

BB Seguridade
Atuação em um setor bastante defensivo, baixos riscos regulatórios, significativas barreiras de 

entrada e que ainda contam com forte potencial de crescimento no médio/longo prazo – devido à 

baixa penetração de seguros para a população brasileira, são fatores muitos fortes para a nossa 

recomendação. Além disso, chamamos a atenção para a recente finalização do acordo junto com a 

Mapfre envolvendo a venda das suas atividades de seguro de grande riscos e veículos pelo valor 

de R$2,4 bilhões. Essa transação julgamos ter sido favorável em termos de múltiplos para a BB 

Seguridade; ajuda na simplificação do grupo e reduz potencial conflito de interesse entre as partes 

relacionadas – Banco do Brasil e Mapfre.
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2019 12 MESES INÍCIO

RetoRno top 10 16,0% 24,7% 95,4%

RISCO TOP 10 3,5% 16,1% 21,7%

RetoRno Ibovespa 8,8% 12,0% 58,7%

RISCO IBOVESPA 4,6% 20,9% 20,6%

CDI 1,0% 6,4% 18,1%

ÍndIce shaRpe  4,27  1,14  3,57 

beta  0,70  0,72  0,77 

MAIOR ALTA - MêS 13,7% 16,8% 16,8%

MAIOR QuEDA - MêS -5,8% -5,8%

MESES ACIMA DO IBOV 1 7 15

MESES ABAIxO DO IBOV 0 5 8

   Histórico de Desempenho
Carteira Top 10

Indicadores

jAN FEV MAR ABR MAI juN juL AgO SET OuT NOV DEz ACuMuLADO 
ANO

ACuMuLADO 
DESDE O INÍCIO

NECTON 12,7% -3,0% -1,4% 1,6% -5,8% -4,9% 16,8% -3,6% 0,5% 7,0% 0,4% -1,4% 17,6% 68,5%

IBOVESPA 11,1% 0,5% 0,0% 0,9% -10,9% -5,2% 8,9% -3,2% 3,5% 10,2% 2,4% -1,8% 15,0% 45,9%

Δ  1,6 p.p.  -3,5 p.p.  -1,4 p.p.  0,7 p.p.  5,1 p.p.  0,3 p.p.  7,9 p.p.  -0,4 p.p.  -3 p.p.  -3,2 p.p.  -2 p.p.  0,4 p.p.  2,6 p.p.  22,6 p.p. 

2018

jAN FEV MAR ABR MAI juN juL AgO SET OuT NOV DEz ACuMuLADO 
ANO

ACuMuLADO 
DESDE O INÍCIO

NECTON 13,7% 2% - - - - - - - - - - 16,0% 95,4%

IBOVESPA 10,8% -1,9% - - - - - - - - - - 8,8% 58,7%

Δ 2,9 p.p. 3,9 p.p. - - - - - - - - - - 7,2 p.p. 36,7 p.p.

2019

Volatilidade (12 meses):  
Carteira x Benchmark

Varição Δ

Varição Δ

Varição Δ

Histórico de 
Rentabilidade

Varição Δ

Varição Δ

Varição Δ

Contribuição  
do Mês

Varição Δ

Varição Δ

Varição Δ
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EMPRESA CÓDIgO

FECHAMENTO 
28/02/19

(R$/AÇÃO)

PREÇO 52 SEMANAS

(R$/AÇÃO)

MÍNIMO             MÁxIMO

PESO

BB SEguRIDADE BBSE3 27,30 21,73 31,87 20%

gRuPO CCR CCRO3 14,23 7,86 15,80 20%

ITAúSA ITSA4 12,37 8,51 13,80 20%

BRADESPAR BRAP4 28,82 25,48 39,89 20%

ENgIE EgIE3 41,16 26,52 44,66 20%

DIVIDENDOS ÍNDICE DIVO11 52,81 36,44 54,80 -

Fonte: Bloomberg e Necton

  Carteira Dividendos Recomendada para  
Março de 2019

   Principais Drivers
das Recomendações

BB Seguridade
Expressivo dividend yield nos últimos 12 meses de 9,90%, aliado a atuação em um setor bastante 

defensivo, baixos riscos regulatórios, significativas barreiras de entrada e que ainda contam com 

forte potencial de crescimento no médio/longo prazo – devido à baixa penetração de seguros para a 

população brasileira, são fatores muitos fortes para a nossa recomendação.  Além disso, chamamos 

a atenção para a recente finalização do acordo junto com a Mapfre envolvendo a venda das suas 

atividades de seguro de grande riscos e veículos pelo valor de R$2,4 bilhões. Essa transação 

julgamos ter sido favorável em termos de múltiplos para a BB Seguridade; ajuda na simplificação do 

grupo e reduz potencial conflito de interesse entre as partes relacionadas – Banco do Brasil e Mapfre.
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Bradespar
Mantemos a BRAP4, cujo valor de mercado é referente ao valor de sua participação na Vale, em 

função do elevado desconto do valor da Bradespar em relação aos valores de seus investimentos 

(atualmente em torno de ~50% - Relatório de Desconto de Holding link). A recomendação de 

manutenção na Vale se fundamenta na nossa percepção de que o movimento de queda observado 

no final de janeiro por conta do rompimento da barragem de Brumadinho foi exagerado, destacamos 

ainda que não conhecemos o passivo total envolvendo o incidente, porém, julgamos que o valor 

se mostrará menor que a perda de valor. Além disso, analisando as primeiras medidas pela Vale, 

consideramos bastante efetivas – que se trata do descomissionamento das demais barragens a 

montante que devem refletir em menores riscos futuros potenciais. Para alcançar tal medida a 

Vale irá desembolsar R$ 5 bilhões em um prazo de 3 anos e terá a redução temporária de 10% 

da produção anual, equivalente a 40 milhões de toneladas. Tais medidas se mostram bastante 

adequadas, perante a magnitude da companhia. Por último, vale destacar, que a própria redução da 

produção indiretamente traz um benefício esperado, em função do aumento do preço do minério.  

Engie
Se trata da maior geradora privada de energia do Brasil, e conta com uma capacidade instalada 

de 7.856 MW, que representa 6,4% da capacidade instalada existente no país, divididas em 36 

usinas operadas pela Companhia. Das 36 usinas operadas pela Companhia, 81% são Hidrelétricas, 

11% Termelétricas e 8% Complementares. A empresa também atua no segmento de transmissão 

de energia, e já possui uma market share de 2%. Atualmente, a Companhia tem em seu portfólio 

diversos projetos em desenvolvimento. Esses projetos devem incrementar em aproximadamente 

2.011 MW a capacidade instalada da empresa, chegando a uma capacidade instalada de 9.867 

MW. A empresa possui um forte desempenho operacional, apresentando um lucro líquido de R$ 

2,24 bilhões nos últimos 12 meses, com uma margem líquida de 26,2%. Por fim, apresenta um bom 

histórico de distribuição de dividendos, com um Dividend Yield de 8% nos últimos 12 meses, sendo 

uma das maiores pagadoras de dividendos em 2018.

CCR
Mantemos na nossa carteira de dividendos, o grupo CCR tem boas perspectivas para 2019. Com 

a troca na diretoria executiva após o ex-CEO, Renato Valle, ser citados em delações da Operação 

Lava-jato, entendemos que o cenário mais negativo já passou para a companhia, quando estava 

a R$ 8,00 em meados de 2018. Mesmo com a forte valorização, entendemos que a fala do atual 

governador de São Paulo, joão Dória, em renovar as concessões estaduais deram fôlego para a 

CCR, que possui a Nova Dutra e a Bandeirantes como seus principais ativos.
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Itaúsa
Optamos por manter ITSA4 na carteira de dividendos por ser um papel que possui uma elevada 

taxa de distribuição dos seus resultado – seu payout em 2018 fechou em 94%. Além disso, possui 

uma frequência conhecida de distribuição de dividendos (mensal), sendo um bom papel para 

investidores que buscam regularidade de fluxo de dividendos. Destacamos também, o crescimento 

dos dividendos distribuídos, que apresentou uma taxa anual de 14% nos últimos 5 anos. 
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2019 12 MESES INÍCIO

RetoRno dIvIdendos 5,5% 9,4% 9,4%

RISCO DIVIDENDOS 5,5% 25,2% 22,8%

RetoRno IdIv 10,2% 17,4% 17,4%

RISCO IDIV 4,2% 19,3% 21,5%

CDI 0,5% 5,3% 5,3%

ÍndIce shaRpe  0,91  0,16  0,18 

beta  0,87  0,75  0,75 

MAIOR ALTA - MêS 9,6% 14,7% 14,7%

MAIOR QuEDA - MêS -11,9% -11,9%

MESES ACIMA DO IBOV 0 3 3

MESES ABAIxO DO IBOV 1 6 7

   Histórico de Desempenho
Dividendos

jAN FEV MAR ABR MAI juN juL AgO SET OuT NOV DEz ACuMuLADO 
ANO

ACuMuLADO 
DESDE O INÍCIO

NECTON - - - - -11,9% -0,7% 3,5% -6,2% -1,0% 14,7% 4,0% 3,4% 3,7% 3,7%

IDIV - - - - -10,5% -4,3% 7,3% -3,7% 0,2% 11,4% 7,3% 0,6% 6,6% 6,6%

Δ  - - - -  -1,3 p.p.  3,7 p.p.  -3,7 p.p.  -2,5 p.p.  -1,1 p.p.  3,2 p.p.  -3,3 p.p.  2,7 p.p.  -2,9 p.p.  -2,9 p.p. 

2018

jAN FEV MAR ABR MAI juN juL AgO SET OuT NOV DEz ACuMuLADO 
ANO

ACuMuLADO 
DESDE O INÍCIO

NECTON 9,6% -3,7% - - - - - - - - - - 5,5% 9,4%

IDIV 12,5% -2,0% - - - - - - - - - - 10,2% 17,4%

Δ -2,9 p.p. -1,7 p.p. - - - - - - - - - - -4,7 p.p. -8 p.p.

2019

Indicadores

Volatilidade (12 meses):  
Carteira x Benchmark

Varição Δ

Varição Δ

Histórico de 
Rentabilidade

Varição Δ

Varição Δ

Contribuição  
do Mês

Varição Δ

Varição Δ
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   Carteira Small Caps Recomendada para  
Março de 2019

Fonte: Bloomberg e Necton

EMPRESA CÓDIgO

FECHAMENTO 
28/02/19

(R$/AÇÃO)

PREÇO 52 SEMANAS

(R$/AÇÃO)

MÍNIMO             MÁxIMO

PESO

PORTOBELLO PTBL3 5,20 3,52 5,90 20%

MARCOPOLO POMO4 4,05 2,98 4,55 20%

BR PROPERTIES BRPR3 8,76 6,56 10,09 20%

FLEuRY FLRY3 20,00 19,22 29,30 20%

QuEIROz gALVÃO QgEP3 13,22 8,83 17,69 20%

SMALL CAPS INDEx SMLLBV 1.929 1.428 1.990 -

   Principais Drivers das Recomendações

BR Properties
A administradora de imóveis comerciais se mantém em nosso portfólio sob a mesma ótica de 

retomada do crescimento econômico mais acentuado a partir do ano que vem. Apesar da forte 

queda em 2018, é fato que a elevada taxa de vacância dos imóveis se encontra na máxima 

histórica, tendendo a diminuir conforme melhore a confiança do empresariado, elevando, assim, 

a rentabilidade da companhia. Destacamos também que a companhia realizou a venda de ativos 

recentemente, um deles localizado na Avenida Paulista, por R$ 405 milhões, e outros três no 

valor de R$ 395 milhões. Este montante de R$ 800 milhões será importante para a diminuição da 

alavancagem financeira da companhia (Dívida Líquida/Ebitda 5,61 atualmente), com a entrada de R$ 

800 milhões no caixa, sua alavancagem deve reduzir para 3,49x (Dívida Líquida/Ebitda). A venda de 

ativos também é importante para a renovação do portfólio da companhia.
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Marcopolo
A manutenção da Marcopolo na carteira é motivada pela retomada das ações do setor de bens de 

capital, que sofreram com o stress da curva de juros, pesando as despesas financeiras potenciais 

dado a alta alavancagem do setor, e sobre uma melhora nas contas públicas do próximo ano a fim 

de elevar a carteira de pedidos de ônibus urbanos por parte dos estados e municípios. Acreditamos 

que o mês de janeiro não tenha sido um mês positivo para a companhia dada a pressão do aumento 

de capital que ocorreu ao longo do mês.

QGEP
Optamos por manter as ações da QgEP por dois grandes motivos -  a forte posição de caixa da 

companhia ~R$ 1,8 bilhões corresponde a ~R$ 7,00 por ação, enquanto o papel é negociado em 

torno de R$ 13,30 – ou seja, quase 51% do valor de mercado da companhia pode ser atribuído 

a posição líquida de caixa. Enquanto na parte operacional, a companhia possui dois ativos 

produtores – Manati (gás natural) que é um campo de exploração maduro, porém tem uma forte 

geração de caixa e demanda somente pequenos volumes de investimentos em manutenção. O 

segundo ativo, se trata do Campo de Atlanta, localizado na Bacia de Santos, e produz petróleo. O 

Campo iniciou a sua produção em abril de 2018, e ainda se encontra em processo de aumento na 

produção que se dará ao longo dos próximos dois anos. Destacamos ainda que a empresa ganhou 

em um processo de arbitragem 20% do campo de Atlanta que pertencia a Dommo Energia (antiga 

Ogx), sem a necessidade de reembolso para a Dommo, dado que ela não cumpriu a chamada 

de capital para investimento no Campo. Apesar dessa vitória, a participação ainda não pode ser 

transferida para a QgEP, pois ainda há necessidade de alguns trâmites legais (aprovação da ANP). 

Por último, defendemos que apesar do controlador final da companhia se tratar do Grupo 
Queiroz Galvão Engenharia, que se encontra amplamente envolvido em escândalos de 
corrupção junto a entes públicos, destacamos que a QGEP não está envolvida em nenhum 
escândalo, não participa do processo de reestruturação financeira do grupo e também é 
listada no Novo Mercado da B3. Assim, o ativo se mostra uma das poucas “joias da coroa” do 
Grupo Queiroz Galvão, sendo passível de alienação.
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Fleury
A Fleury é uma das maiores empresas de laboratórios e diagnósticos do Brasil, possuindo 

operações em diversos estados brasileiros (SP, Rj, RS, PR, BA, PE e DF). O grupo Fleury possui 

7 marcas, sendo elas a Fleury, Clínica Felippe Mattoso, Weinmann, a+ Medicina Diagnóstica, 

Labs a+, Diagnoson a+ e Papaiz. A companhia apresenta sólidos resultados operacionais, 

com um CAgR da receita líquida de 15,4% e um CAgR do lucro líquido de 18,3% desde 2009. A 

companhia vem ganhando margem líquida consecutivamente desde 2014 – (hoje se encontra 

em 12,4%), demonstrando uma melhora operacional da empresa. A Fleury apresenta a melhor 

margem líquida entre seus peers – (Dasa 5,5% e Hermes Pardini 11,2%). Contribuindo para a 

análise, a empresa negocia a múltiplos abaixo da média histórica desde 2009 – P/Book 3,66x 

e EV/EBITDA 9,92x. Acreditamos que o cenário de recuperação econômica, e queda na taxa de 

desemprego, pode beneficiar a empresa, com o aumento de pessoas com acesso a planos de saúde, 

e, consequentemente, maior fluxo de atendimentos para a empresa. Com isso, por apresentar 

melhores margens, acreditamos que a Fleury deve ser a maior beneficiada entre seus peers.

Portobello
A companhia de pisos e cerâmicas entra na nossa carteira de small caps após recuperar sua 

expectativa de rentabilidade para os próximos anos, muito em linha com nossa visão de retomada 

do setor imobiliário. Em 2019, a Portobello já apresentou 9,4% de valorização apenas em janeiro 

e pode entrar em um novo ciclo de crescimento com o otimismo doméstico. Dentre as iniciativas 

da empresa, ela ampliou seu portfólio criando uma nova marca de revestimentos cerâmicos, 

a Pointer, localizada em Alagoas, a fim de capturar o mercado classe C. Adicionalmente, a 

companhia anunciou um investimento de uS$ 150 milhões em uma fábrica nos Estados unidos, 

que deve entrar em operação a partir de 2021.
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2019 12 MESES INÍCIO

RetoRno small caps 11,7% 40,3% 40,3%

RISCO SMALL CAPS 5,1% 23,4% 23,3%

RetoRno smll 7,4% 9,1% 9,1%

RISCO SMLL 3,2% 14,7% 20,8%

CDI 0,5% 5,3% 5,3%

ÍndIce shaRpe  7,79  1,50  1,50 

beta  0,89  0,55  0,55 

MAIOR ALTA - MêS 14,3% 30,6% 30,6%

MAIOR QuEDA - MêS -9,7% -9,7%

MESES ACIMA DO IBOV 1 7 7

MESES ABAIxO DO IBOV 1 3 3

Indicadores

Volatilidade (12 meses):  
Carteira x Benchmark

Varição Δ

Varição Δ

Histórico de 
Rentabilidade

Varição Δ

Varição Δ

   Histórico de Desempenho

Small Caps

Contribuição  
do Mês

Varição Δ

Varição Δ

jAN FEV MAR ABR MAI juN juL AgO SET OuT NOV DEz ACuMuLADO 
ANO

ACuMuLADO 
DESDE O INÍCIO

NECTON - - - - -9,7% -6,5% 8,5% -2,2% 2,7% 30,6% -0,2% 4,8% 25,6% 25,6%

SMAL11 - - - - -11,3% -3,7% 5,1% -4,2% -2,0% 12,6% 4,8% 2,1% 1,5% 1,5%

Δ  - - - -  1,6 p.p.  -2,8 p.p.  3,4 p.p.  2,1 p.p.  4,6 p.p.  18 p.p.  -5 p.p.  2,7 p.p.  24,1 p.p.  24,1 p.p. 

2018

jAN FEV MAR ABR MAI juN juL AgO SET OuT NOV DEz ACuMuLADO 
ANO

ACuMuLADO 
DESDE O INÍCIO

NECTON 14,3% -2,3% - - - - - - - - - - 11,7% 40,3%

SMAL11 9,4% -1,8% - - - - - - - - - - 7,4% 9,1%

Δ 4,9 p.p. -0,5 p.p. - - - - - - - - - - 4,3 p.p. 31,3 p.p.

2019
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DISCLAIMER
Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC (“Necton”), para uso exclusivo e intransferível do seu 

destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua distribuição 

tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de 

qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas 

foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necton garantia de 

exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além 

disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem 

aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo 

o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores 

mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos 

termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste 

relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e 

foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton.


