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Andre Perfeito 
Economista-chefe

As linhas gerais da nossa projeção 

para abril de fato se confirmaram; 

a bolsa andou de lado ao longo 

do mês, os juros subiram e o 

dólar ganhou força na esteira 

das confusões pela aprovação da 

Reforma da previdência na CCJ, 

mas não só. Os dados de atividade 

fraquejaram e o conjunto dos 

economistas migraram para nosso 

cenário de PIB próximo da unidade. 

Além de problemas domésticos 

– onde cabe apontar a possível 

greve dos caminhoneiros em parte 

debelada pelo governo – a situação 

externa ficou mais desafiante e a 

moeda norte-americana ganhou 

contra a maioria das moedas.

Para maio acreditamos que parte 

destes ruídos devem diminuir. Uma 

vez aprovada na CCJ o projeto 

da Reforma da Previdência foi 

encaminhada para a comissão 

especial para discutir seu mérito 

e apesar de ser óbvio que haverá 

uma discussão mais acalorada 

acreditamos que por se tratar de 

uma presidência de um deputado 

tucano a administração dos 

“ânimos” será melhor encaminhada 

do que foi pelo neófito PSL na 

CCJ. Para além disso os dados 

econômicos ruins são “menos 

piores” na margem, ou seja, não 

deve haver uma deterioração 

ainda maior na perspectiva da 

economia. Por fim vemos em parte 

equacionado o movimento de 

apreciação do Dólar contra o Real e 

outras divisas.

Neste sentido alteramos nossas 

estratégias nas principais 

classes de ativo no sentido 

macroeconômico. Há espaço 

para uma valorização maior da 

renda variável em maio uma vez 

que os dados iniciais da safra de 

resultados corporativos tem se 

mostrado positiva. Nosso call de 

câmbio foi atingido e não vemos 

muito espaço para o Dólar subir 

ainda mais neste mês dado que já 

está no patamar projetado para o 

ano, em torno de R$ 4,00. 

Quando se trata de títulos públicos 

suavizamos nosso pessimismo. 

Se antes estávamos totalmente 

pós-fixados em SELIC – justamente 

porque acreditávamos numa piora 

das expectativas – agora não é mais 

o caso. Mudamos para uma posição 

intermediária, 50% em SELIC e 

os outros 50% em NTN-B com 

vencimento em 2024. A ideia aqui é 

pegar certa carona na melhora das 

expectativas que esperamos ver em 

maio e a escolha do vértice de 2024 

é em alguma medida arbitrária, fica 

aberta para você escolher o que 

melhor encaixar na sua preferência 

por prazo.

Dois riscos ficam no nosso 

radar e que devemos ver com 

redobrada atenção. O primeiro 

é a possibilidade da greve dos 

caminhoneiros voltar para a pauta. 

O segundo é a perspectiva de uma 

renovada dificuldade do governo 

tocar sua agenda econômica. 

Ambos os riscos serão reportados 

caso haja mudanças.

 Carteira Mensal 
Economia  Maio

“Para maio acreditamos que parte destes ruídos 
devem diminuir. Uma vez aprovada na CCJ o projeto 
da Reforma da Previdência foi encaminhada para a 
comissão especial para discutir seu mérito “
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Glauco Legat, CFA 
Analista-chefe

O mês de abril confirmou nossas 

expectativas de maior cautela, 

mas em comparação a março 

apresentou uma volatilidade mais 

reduzida. Ao longo do mês apesar de 

novamente o dólar ter se valorizado 

frente ao real, presenciamos o fato 

que as empresas exportadoras 

não apresentaram um hedge 

interessante – exemplo: o setor de 

celulose que usualmente segue uma 

relação muito próxima demonstrou 

resultados decepcionantes.  Outro 

setor na bolsa que chamou a 

atenção negativamente foi o de 

materiais rodoviários – Marcopolo 

(-9,7%) e Randon (-12,4%), que 

acabaram sendo impactados pelo 

agravamento da crise na Argentina.

No cenário externo, a economia 

americana voltou a mostrar força, 

com dados do PIB do primeiro 

trimestre vindo bem acima das 

expectativas. A estimativa era de 

crescimento de 2,3%, e o realizado 

mostrou crescimento de 3,2%. Com 

isso, os temores de desaceleração 

da maior economia do mundo 

se arrefeceram. Aliado a dados 

fortes da economia, e indicadores 

de inflação baixos, a expectativa 

continua sendo de manutenção da 

taxa de juros por parte do FED, que 

se reúne na primeira semana de 

maio e deve trazer novos indicativos 

da política monetária. Com este 

cenário, os índices americanos 

renovaram suas máximas 

históricas, confirmando a melhor 

recuperação do mercado de ações 

nos primeiros meses de 2019. 

Quanto as nossas carteiras, 

julgamos ter apresentado 

novamente uma boa performance 

no mês com o IBOV subindo +1,0%. 

O destaque do mês ficou por conta 

da nossa carteira TOP 10, que teve 

um desempenho muito positivo 

(+2,6%), devido a materialização 

parcial de alguns calls individuais, 

como por exemplo, BR Distribuidora 

(12,4%) que avançou com base 

na evolução da oferta de venda 

de parte das ações da Petrobras. 

Outro dois calls que podemos 

destacar positivamente foram 

Cosan (+9,9%) e Oi (+11,2%). Dentro 

desta carteira na ponta oposta 

percebemos que as escolhas que 

em parte eram amparadas por 

um suporte call cambial (Iochpe-

Maxion -7,3% e Braskem -6,1%), 

não desempenharam as suas 

correlações históricas.

Já na carteira de Dividendos 

tivemos um desempenho de 1,9% 

e na carteira Small Caps tivemos 

um retorno de -1,6%, esta última 

teve um efeito muito adverso da 

empresa Marcopolo, que conforme 

citamos teve uma reação negativa 

da amplificação da crise da 

Argentina e pela saída repentina do 

CEO. Todavia, chamamos a atenção 

que o desempenho desta carteira 

se mostra amplamente favorável 

frente ao seu benchmark, desde a 

sua criação.

Quanto as nossas perspectivas 

para este mês corrente, realizamos 

alguns ajustes nas carteiras: TOP 

10 retiramos as empresas Itaúsa e 

Camil para colocarmos as empresas 

Bradesco e Guararapes, ou seja, 

posicionamos marginalmente 

com um “beta mais elevado”. Na 

carteira de Dividendos, substituímos 

Bradespar por Vivo e por último na 

carteira de Small Caps, retiramos 

as empresas Marcopolo e BR 

Properties e substituímos por Romi 

e Banco Banrisul. 

 Carteira Mensal  
Maio

“Para as nossas perspectivas para este mês corrente, 
realizamos alguns ajustes nas nossas carteiras“
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EMPRESA CÓDIGO

FECHAMENTO 
30/04/19

(R$/AÇÃO)

PREÇO 52 SEMANAS

(R$/AÇÃO)

MÍNIMO             MÁXIMO

PESO

PETROBRAS PETR4 27,11 14,17 29,60 10%

BRADESCO BBDC4 35,58 20,58 38,75 10%

BRASKEM BRKM5 47,78 40,56 61,97 10%

BB SEGURIDADE BBSE3 28,26 21,73 31,87 10%

IOCHPE-MAXION MYPK3 19,88 18,94 28,39 10%

BR DISTRIBUIDORA BRDT3 23,70 16,02 27,73 10%

GUARARAPES GUAR3 144,09 88,56 170,09 10%

ETF SMALL CAPS SMAL11 95,05 68,93 97,26 10%

COSAN CSAN3 46,87 31,52 48,40 10%

TELEFÔNICA OI OIBR3 1,69 1,23 3,45 10%

IBOVESPA IBOV 96.353 69.069 100.439 -

 Carteira TOP 10 
Recomendada para 
Maio de 2019

Fonte: Bloomberg e Necton
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   Principais Drivers
das Recomendações

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

bem como a eminente votação da cessão onerosa ganham peso novamente. 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 as commodities tenham se estabilizado e, 

portanto, eventos microeconômicos podem ditar o ganho de valor da companhia ao longo do ano. 

Alertamos, contudo, que o cenário político influenciará bastante na capacidade da Petrobras 

realizar seus objetivos e animar o mercado a ser “sócio” do governo.

iShares Small Caps Fundo de Índice
Conforme o nosso trabalho “Bovespa 2019 | A retomada do Estrangeiro e a vez das Small Caps” 

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

portfólios globais, dado que muitas empresas que voltadas exclusivamente ao setor doméstico ainda 

não recuperaram todo seu potencial, diferente do que tem acontecido com empresas commoditizadas 

ou exportadoras. No entanto, para este call se confirmar, é fundamental a aprovação de reformas 

estruturais, melhorando a expectativa fiscal do país e atraindo investidores estrangeiros, que estão na 

expectativa de aprovação destas medidas. Portanto, a ETF de Small Caps reflete este sentimento de 

aposta na economia doméstica em 2019.

Bradesco 
Incluímos o Banco Bradesco no lugar da Itaúsa, pois julgamos que neste momento se encontra 

mais atraente – múltiplos (P/E e P/BV) mais baratos e também pelo fato que deve apresentar uma 

taxa de crescimento nos lucros mais forte que os seus principais peers. Para este último ponto, 

apontamos que os argumentos se baseiam no fato do banco possuir uma atuação basicamente 

doméstica e uma base de clientes mais focados em pequenas e médias empresas, portanto o 

Bradesco possui um “beta mais alavancado” a economia doméstica.
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Oi
Mantemos a OI na nossa carteira, pois os drivers de valor para a companhia ainda não se 

materializaram. Vemos em um patamar bastante atrativo neste momento, após a conclusão do 

aumento de capital de R$4 bilhões, que será utilizado para suportar o seu forte plano de investimento 

em fibra ótica (FTTH). Percebemos que o papel carrega, na nossa visão, uma assimetria de valor 

bastante atraente, pois acreditamos haver uma sequência de potenciais eventos que podem destravar 

o valor da 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 na carteira em função das perspectivas de venda do controle para a 

LyondellBasell, que já se arrasta desde meados de 2018. Tanto Odebrecht quanto Petrobras estão 

interessados em sair, mas há rumos que, enquanto a estatal brasileira quer apenas ser ressarcida em 

caixa, a Odebretch gostaria de uma participação da LyondellBasell. Estamos monitorando o ativo, pois 

ainda que o deal demore mais alguns meses, acreditamos que ele pode ser bem precificado.

Iochpe-Maxion
Mantemos a MYPK3 na nossa carteira, ainda que ela não tenha desempenhado o call defensivo em 

relação ao stress nas taxas de câmbio. Fato é que os dados da economia europeia penalizaram o 

ativo em abril, sobretudo a queda na produção de veículos na Zona do Euro, que caiu mais de 5% no 

1T19. Acreditamos no case, dada o pluralismo de regiões que a empresa atende, além de contratos de 

longo prazo com as maiores montadoras do mundo, o que pode ser positivo em uma eventual guerra 

tarifária neste segmento entre EUA e Europa.

BR Distribuidora
Decidimos manter as ações da BR Distribuidora na carteira por dois motivos: (i) apesar das 

margens ruins, ocasionada pela greve dos caminhoneiros e do programa de subvenção do diesel, 

a empresa é a maior do setor de distribuição de combustíveis e qualquer incremento na produção 

deve gerar ganhos expressivos na lucratividade da empresa; e (ii) a 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).
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Guararapes
A Guararapes é a empresa controladora da marca Riachuelo, uma das principais marcas de varejo 

no Brasil. Incluímos a empresa pois acreditamos que a recuperação do varejo será mais forte nos 

próximos trimestres. A empresa vem demonstrando resultados consistentes nos últimos anos, com 

crescimento expressivo no número de lojas (passou de 102 lojas em 2008 para 312 em 2018). Em 

2018, a companhia apresentou crescimento de 12,6% na receita líquida, e de 43% no EBTIDA, em 

comparação à 2017, e possui boas margens: Margem Ebitda 23,6% e Margem Líquida de 17,2%. Além 

disso, observamos que empresa negocia a múltiplos mais baixos que seus peers, P/L 6,9x e P/VP 

1,73x, enquanto as ações da LREN3 são negociadas a P/L 31x e P/VP 8,25x. 

Cosan
Mantemos a Cosan por três principais motivos: (i) elevação do preço internacional do petróleo 

desde o último trimestre de 2018 (companhia possui 74% das receitas está atrelado ao preço do 

óleo); (ii) linhas de negócios diversificadas (Raízen, Comgas, Rumo etc.), diminuindo a sensibilidade 

das oscilações nas expectativas macroeconômicas domésticas; e (iii) valor da Cosan ex-Investidas 

(ver relatório) está nos menores níveis e muito abaixo da média histórica de 5 anos. Acreditamos 

que, além do upside, as ações CSAN3 compõe a nossa carteira com um papel mais defensivo. 

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 13,4% 21,8% 91,1%

RISCO TOP 10 3,6% 16,4% 21,7%

RETORNO IBOVESPA 9,6% 11,9% 60,0%

RISCO IBOVESPA 3,8% 17,2% 20,7%

CDI 2,1% 6,4% 19,3%

ÍNDICE SHARPE  3,18  0,94  3,31 

BETA  0,78  0,73  0,77 

MAIOR ALTA - MÊS 13,7% 16,8% 16,8%

MAIOR QUEDA - MÊS -4,7% -5,8% -5,8%

MESES ACIMA DO IBOV 3 7 16

MESES ABAIXO DO IBOV 1 5 13

   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% 2,0% -4,7% 2,6% - - - - - - - - 13,4% 91,1%

IBOVESPA 10,8% -1,9% -0,3% 1,0% - - - - - - - - 9,6% 60,0%

Δ 2,9 p.p. 3,8 p.p. -4,4 p.p. 1,6 p.p. - - - - - - - - 3,8 p.p. 31,1 p.p.

2019

Volatilidade (12 meses):  
Carteira x Benchmark

MÊS EM ANÁLISE 30/04/2019

2019 12 meses Início
Retorno Top 10 13,4% 21,8% 91,1%

Risco Top 10 3,6% 16,4% 21,7%
Retorno Ibovespa 9,6% 11,9% 60,0%

Risco Ibovespa 3,8% 17,2% 20,7%
CDI 2,1% 6,4% 19,3%

Índice Sharpe 3,18            0,94            3,31            
Beta 0,78            0,73            0,77            
Maior Alta - Mês 13,7% 16,8% 16,8%
Maior Queda - Mês -4,7% -5,8% -5,8%
Meses Acima do Ibov 3 7 16
Meses Abaixo do Ibov 1 5 13

Volatilidade 12 meses: Carteira vs Ibovespa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
Necton | 2017 5,5% 9,4% -4,4% 1,3% -0,1% -2,3% 9,5% 9,8% 8,9% 1,3% -5,2% 4,5% 43,3% 43,3%
Ibovespa | 2017 7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 26,9%
Varição Δ -1,9 p.p. 6,3 p.p. -1,9 p.p. 0,6 p.p. 4 p.p. -2,6 p.p. 4,7 p.p. 2,3 p.p. 4 p.p. 1,3 p.p. -2 p.p. -1,7 p.p. 16,5 p.p. 16,5 p.p.
Necton | 2018 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 | 2018 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%
Varição 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. 2,5 p.p. 22,6 p.p.
Necton | 2019 13,7% 2,0% -4,7% 2,6% 13,4% 91,1%
Ibovespa | 2019 10,8% -1,9% -0,2% 1,0% 9,6% 60,0%
Varição Δ 2,9 p.p. 3,8 p.p. -4,5 p.p. 1,6 p.p. 3,8 p.p. 31,1 p.p.

Histórico Top 10
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Histórico de 
Rentabilidade

MÊS EM ANÁLISE 30/04/2019

2019 12 meses Início
Retorno Top 10 13,4% 21,8% 91,1%

Risco Top 10 3,6% 16,4% 21,7%
Retorno Ibovespa 9,6% 11,9% 60,0%

Risco Ibovespa 3,8% 17,2% 20,7%
CDI 2,1% 6,4% 19,3%

Índice Sharpe 3,18            0,94            3,31            
Beta 0,78            0,73            0,77            
Maior Alta - Mês 13,7% 16,8% 16,8%
Maior Queda - Mês -4,7% -5,8% -5,8%
Meses Acima do Ibov 3 7 16
Meses Abaixo do Ibov 1 5 13

Volatilidade 12 meses: Carteira vs Ibovespa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
Necton | 2017 5,5% 9,4% -4,4% 1,3% -0,1% -2,3% 9,5% 9,8% 8,9% 1,3% -5,2% 4,5% 43,3% 43,3%
Ibovespa | 2017 7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 26,9%
Varição Δ -1,9 p.p. 6,3 p.p. -1,9 p.p. 0,6 p.p. 4 p.p. -2,6 p.p. 4,7 p.p. 2,3 p.p. 4 p.p. 1,3 p.p. -2 p.p. -1,7 p.p. 16,5 p.p. 16,5 p.p.
Necton | 2018 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 | 2018 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%
Varição 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. 2,5 p.p. 22,6 p.p.
Necton | 2019 13,7% 2,0% -4,7% 2,6% 13,4% 91,1%
Ibovespa | 2019 10,8% -1,9% -0,2% 1,0% 9,6% 60,0%
Varição Δ 2,9 p.p. 3,8 p.p. -4,5 p.p. 1,6 p.p. 3,8 p.p. 31,1 p.p.

Histórico Top 10
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Contribuição  
do Mês

MÊS EM ANÁLISE 30/04/2019

2019 12 meses Início
Retorno Top 10 13,4% 21,8% 91,1%

Risco Top 10 3,6% 16,4% 21,7%
Retorno Ibovespa 9,6% 11,9% 60,0%

Risco Ibovespa 3,8% 17,2% 20,7%
CDI 2,1% 6,4% 19,3%

Índice Sharpe 3,18            0,94            3,31            
Beta 0,78            0,73            0,77            
Maior Alta - Mês 13,7% 16,8% 16,8%
Maior Queda - Mês -4,7% -5,8% -5,8%
Meses Acima do Ibov 3 7 16
Meses Abaixo do Ibov 1 5 13

Volatilidade 12 meses: Carteira vs Ibovespa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
Necton | 2017 5,5% 9,4% -4,4% 1,3% -0,1% -2,3% 9,5% 9,8% 8,9% 1,3% -5,2% 4,5% 43,3% 43,3%
Ibovespa | 2017 7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 26,9%
Varição Δ -1,9 p.p. 6,3 p.p. -1,9 p.p. 0,6 p.p. 4 p.p. -2,6 p.p. 4,7 p.p. 2,3 p.p. 4 p.p. 1,3 p.p. -2 p.p. -1,7 p.p. 16,5 p.p. 16,5 p.p.
Necton | 2018 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 | 2018 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%
Varição 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. 2,5 p.p. 22,6 p.p.
Necton | 2019 13,7% 2,0% -4,7% 2,6% 13,4% 91,1%
Ibovespa | 2019 10,8% -1,9% -0,2% 1,0% 9,6% 60,0%
Varição Δ 2,9 p.p. 3,8 p.p. -4,5 p.p. 1,6 p.p. 3,8 p.p. 31,1 p.p.

Histórico Top 10
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EMPRESA CÓDIGO

FECHAMENTO 
30/04/19

(R$/AÇÃO)

PREÇO 52 SEMANAS

(R$/AÇÃO)

MÍNIMO             MÁXIMO

PESO

BB SEGURIDADE BBSE3 28,26 21,73 31,87 20%

GRUPO CCR CCRO3 11,69 7,86 15,80 20%

ITAÚSA ITSA4 11,91 8,51 13,80 20%

VIVO VIVT4 46,57 37,20 50,25 20%

ENGIE EGIE3 44,49 26,52 45,55 20%

DIVIDENDOS ÍNDICE DIVO11 53,52 36,44 54,80 -

Fonte: Bloomberg e Necton

  Carteira Dividendos Recomendada para  
Maio de 2019

   Principais Drivers
das Recomendações

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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Vivo
Incluímos o ativo, pois o mesmo possui um perfil bastante conservador dado a sua atuação num 

setor com “beta baixo” – setor de telecomunicações, que resulta para a companhia em um fluxo 

de caixa bastante resiliente e superavitário mesmo depois de descontados os elevados fluxos de 

investimentos necessários do setor, fazendo assim com que a companhia historicamente apresente 

um elevado nível de distribuição dos resultados. Além disso, conforme mencionamos na nossa 

justificativa no texto da OI também destacamos que a Vivo possui um forte benefício caso a lei de 

reforma das telecomunicações (PLC 79) seja aprovada. 

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 – payout atual de 60%. 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 5,6% 9,5% 9,5%

RISCO DIVIDENDOS 3,3% 15,0% 22,3%

RETORNO IDIV 11,5% 18,9% 18,9%

RISCO IDIV 2,9% 13,1% 21,1%

CDI 0,5% 6,4% 6,4%

ÍNDICE SHARPE  1,57  0,21  0,14 

BETA  0,91  0,78  0,78 

MAIOR ALTA - MÊS 9,6% 14,7% 14,7%

MAIOR QUEDA - MÊS -3,7% -11,9% -11,9%

MESES ACIMA DO IBOV 0 2 3

MESES ABAIXO DO IBOV 4 7 9

   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% -1,3% 1,9% - - - - - - - - 5,6% 9,5%

IDIV 12,5% -2,0% -1,8% 3,1% - - - - - - - - 11,5% 18,9%

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

2019

Indicadores

Volatilidade (12 meses):  
Carteira x Benchmark

Histórico de 
Rentabilidade

Contribuição  
do Mês
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   Carteira Small Caps Recomendada para  
Maio de 2019

Fonte: Bloomberg e Necton

EMPRESA CÓDIGO

FECHAMENTO 
30/04/19

(R$/AÇÃO)

PREÇO 52 SEMANAS

(R$/AÇÃO)

MÍNIMO             MÁXIMO

PESO

CAMIL CAML3 6,90 6,00 8,36 20%

BANRISUL BRSR6 24,42 12,60 26,81 20%

INDÚSTRIAS ROMI ROMI3 8,99 5,10 11,65 20%

FLEURY FLRY3 20,75 19,12 29,12 20%

ENAUTA ENAT3 13,40 9,25 17,70 20%

SMALL CAPS INDEX SMLLBV 1.963 1.428 2.010 -

   Principais Drivers das Recomendações
Enauta
A Enauta (antiga Queiroz Galvão) permanece na nossa carteira de small cap pela forte posição de caixa 

da companhia, que possui cerca de R$ 1,5 bilhões em caixa líquido, resultando em R$ 5,74 caixa por 

ação, o que representa cerca de 43% do atual valor das ações negociadas em tela. Ou seja, quando a 

empresa iniciar movimentos de investimentos mais elevados, a tendência é que a taxa interna de retorno 

desses projetos seja consideravelmente mais elevado que a remuneração deste caixa em investimentos 

financeiros de baixo risco. 

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 poucos investimentos 

em manutenção. O segundo ativo, Campo de Atlanta, localizado na Bacia de Santos, 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).

Vale destacar que o retrofit que a companhia deu em sua imagem pode melhor a percepção do mercado, 

ainda que aparentemente, uma vez que a família Queiroz Galvão ainda detém 63% do capital da Enauta. 

Ressaltamos que a Enauta não tem, até este momento, nenhum envolvimento em escândalos de 

corrupção e não participa de nenhuma reestruturação financeira do Grupo Queiroz Galvão.
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Romi
Fornecedora de máquinas para diversas indústrias (em especial, a automotiva), incluímos as 

ações da companhia por acreditar que o timming para empresas focadas em mercado doméstico 

e dólar elevado pode ser interessante. Por se tratar de uma empresa do setor de bens de capital, 

as recentes revisões de crescimento da economia brasileira foram fortes e vem penalizando as 

ações desde fevereiro/2019, quando as ações valiam R$ 11,60. Entendemos que as expectativas 

domésticas já estejam nas suas mínimas e, por este motivo, qualquer melhora neste sentimento 

pode refletir em valorização para a ROMI3. Outro aspecto macroeconômico é a taxa de câmbio. 

A recuperação da economia americana além do previsto tem elevado as taxas de juros nos EUA, 

forçando um dólar mais forte em relação ao real e beneficiando a companhia, que concorre 

diretamente com máquinas de empresas estrangeiras. Internamente, vale destacar que a 

companhia apresenta constantes melhorias nas margens operacionais mesmo com forte ociosidade 

(acima de 60%) nas suas unidades fabris.

Banrisul
O banco apresenta múltiplos muito abaixo dos seus pares de mercado, justificada pela exposição 

fiscal ruim do Rio Grande do Sul e, consequentemente, pela má administração que a companhia 

estatal tem em relação aos seus pares. Como histórico, a empresa tem mostrado indicativos que 

pretende acessar o mercado desde meados do governo PMDB (2014-18) e que se intensificou após 

vitória do PSDB (Eduardo Leite) para o governo do estado. A sinalização de um follow-on em final 

de 2017 e um quase IPO da unidade de cartões em 2018 mostram que a companhia tem buscado 

opções para melhorar a sua governança. Recentemente, a aprovação do projeto de permissão de 

privatização de algumas estatais (CEEE, Sulgás e CRM) no RS sem a necessidade de plebiscito abriu 

expectativa em relação ao Banrisul, por ser a “joia da coroa” do estado para dar fôlego ao rombo 

fiscal do RS. O novo presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, tem longa passagem pelo mercado 

financeiro e vê com bons olhos este movimento.

Camil
Devemos destacar que a Camil apresenta uma operação bastante resiliente – “consumo não 

cíclico - alimentos”, portanto o nível da atividade possui pouca influência sobre os resultados da 

companhia. Além disso, a Camil possui excelentes marcas que condicionam a posição líder de 

vendas – arroz e açúcar, no mercado Brasileiro e com uma forte presença internacional – Chile, 

Uruguai e Peru, no qual a companhia é líder de vendas em arroz. Por último, destacamos que a 

companhia deve começar apresentar ganhos de sinergia com a integração da aquisição recente da 

marca de arroz “Namorado”.
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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 13%), 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 4,74x 

e EV/EBITDA 10,14x. 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.   
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2019 12 MESES INÍCIO

RETORNO SMALL CAPS 12,9% 41,3% 41,8%

RISCO SMALL CAPS 3,8% 17,2% 23,0%

RETORNO SMLL 9,4% 13,0% 11,0%

RISCO SMLL 2,6% 12,1% 20,2%

CDI 0,5% 6,4% 6,4%

ÍNDICE SHARPE  3,30  2,03  1,54 

BETA  0,88  0,59  0,59 

MAIOR ALTA - MÊS 14,3% 30,6% 30,6%

MAIOR QUEDA - MÊS -3,7% -9,7% -9,7%

MESES ACIMA DO IBOV 2 7 8

MESES ABAIXO DO IBOV 2 3 4

Indicadores

Volatilidade (12 meses):  
Carteira x Benchmark

MÊS EM ANÁLISE 30/04/2019

2019 12 meses Início
Retorno Dividendos 5,6% 9,5% 9,5%

Risco Dividendos 3,3% 15,0% 22,3%
Retorno IDIV 11,5% 18,9% 18,9%

Risco IDIV 2,9% 13,1% 21,1%
CDI 0,5% 6,4% 6,4%

Índice Sharpe 1,57            0,21            0,14            
Beta 0,91            0,78            0,78            
Maior Alta - Mês 9,6% 14,7% 14,7%
Maior Queda - Mês -3,7% -11,9% -11,9%
Meses Acima do Ibov 0 2 3
Meses Abaixo do Ibov 4 7 9

Volatilidade 12 meses: Carteira vs IDIV

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
Necton | 2018 -11,9% -0,7% 3,5% -6,2% -1,0% 14,7% 4,0% 3,4% 3,7% 3,7%
IDIV | 2018 -10,5% -4,3% 7,3% -3,7% 0,2% 11,4% 7,3% 0,6% 6,6% 6,6%
Varição Δ 0 p.p. 0 p.p. 0 p.p. 0 p.p. -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.
Necton | 2019 9,6% -3,7% -1,8% 1,9% 5,6% 9,5%
IDIV | 2019 12,5% -2,0% -1,8% 3,1% 11,5% 18,9%
Varição Δ -2,9 p.p. -1,7 p.p. 0 p.p. -1,1 p.p. -5,9 p.p. -9,3 p.p.
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Histórico de 
Rentabilidade

MÊS EM ANÁLISE 30/04/2019

2019 12 meses Início
Retorno Small Caps 12,9% 41,3% 41,8%

Risco Small Caps 3,8% 17,2% 23,0%
Retorno SMLL 9,4% 13,0% 11,0%

Risco SMLL 2,6% 12,1% 20,2%
CDI 0,5% 6,4% 6,4%

Índice Sharpe 3,30           2,03           1,54           
Beta 0,88           0,59           0,59           
Maior Alta - Mês 14,3% 30,6% 30,6%
Maior Queda - Mês -3,7% -9,7% -9,7%
Meses Acima do Ibov 2 7 8
Meses Abaixo do Ibov 2 3 4

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
Necton | 2018 -9,7% -6,5% 8,5% -2,2% 2,7% 30,6% -0,2% 4,8% 25,6% 25,6%
SMLL | 2018 -11,3% -3,7% 5,1% -4,2% -2,0% 12,6% 4,8% 2,1% 1,5% 1,5%
Varição Δ 0 p.p. 0 p.p. 0 p.p. 0 p.p. 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.
Necton | 2019 14,3% -2,3% 2,7% -1,6% 12,9% 41,8%
SMLL | 2019 9,4% -1,8% 0,1% 1,7% 9,4% 11,0%
Varição Δ 4,9 p.p. -0,5 p.p. 2,6 p.p. -3,3 p.p. 3,5 p.p. 30,8 p.p.
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   Histórico de Desempenho

Small Caps

Contribuição  
do Mês

MÊS EM ANÁLISE 30/04/2019

2019 12 meses Início
Retorno Small Caps 12,9% 41,3% 41,8%

Risco Small Caps 3,8% 17,2% 23,0%
Retorno SMLL 9,4% 13,0% 11,0%

Risco SMLL 2,6% 12,1% 20,2%
CDI 0,5% 6,4% 6,4%

Índice Sharpe 3,30           2,03           1,54           
Beta 0,88           0,59           0,59           
Maior Alta - Mês 14,3% 30,6% 30,6%
Maior Queda - Mês -3,7% -9,7% -9,7%
Meses Acima do Ibov 2 7 8
Meses Abaixo do Ibov 2 3 4

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
Necton | 2018 -9,7% -6,5% 8,5% -2,2% 2,7% 30,6% -0,2% 4,8% 25,6% 25,6%
SMLL | 2018 -11,3% -3,7% 5,1% -4,2% -2,0% 12,6% 4,8% 2,1% 1,5% 1,5%
Varição Δ 0 p.p. 0 p.p. 0 p.p. 0 p.p. 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.
Necton | 2019 14,3% -2,3% 2,7% -1,6% 12,9% 41,8%
SMLL | 2019 9,4% -1,8% 0,1% 1,7% 9,4% 11,0%
Varição Δ 4,9 p.p. -0,5 p.p. 2,6 p.p. -3,3 p.p. 3,5 p.p. 30,8 p.p.
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POMO4
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-9,7%
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Retornos (-) Retornos (+)

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% 2,0% -1,6% - - - - - - - - 12,9% 41,8%

SMAL11 9,4% -1,8% 0,1% 1,7% - - - - - - - - 9,4% 11,0%

Δ 4,9 p.p. -0,5 p.p. 1,9 p.p. -3,3 p.p. - - - - - - - - 3,5 p.p. 30,8 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.


