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A Carteira Valor apresentou performance de +4,89% frente à alta de +2,36% do Ibovespa, com destaques para B3SA3 

(+10,6%) e para ENBR3 (-3,4%). 

 

 

B3SA3 – A posição sobre o papel possui tanto 

fundamentos próprios, como externos. Internamente, a 

empresa vem aprimorando os sistemas de negociação, 

melhorando a eficiência. Externamente, o domínio 

sobre o mercado acionário brasileiro lhe traz maiores 

volumes com o bull market vivenciado no ano, 

claramente percebido nas maiores receitas com a onda 

de ofertas. Especificamente no mês, o papel também foi 

influenciado com o andamento da reforma da 

Previdência, que traz confiança a um novo ciclo de 

investimentos no país que, necessariamente, passa pela 

bolsa brasileira. Em paralelo, a manutenção do ciclo de 

contração dos juros também alavanca as expectativas 

para investimentos. 

ENBR3 – Devido aos baixos índices pluviométricos, a 

estratégia da cia. de realizar o trade de energia ainda 

esbarra na alta ociosidade da demanda nacional. Desta 

forma, a condição hidrológica, que resultou na adoção 

da bandeira vermelha para novembro somada às 

revisões tarifárias aferidas pela ANEEL, onde o WACC 

regulatório foi diminuído, acabaram sendo vetores que 

contribuíram para a formação de um panorama de 

maior risco no setor ao longo do último mês. Assim, até 

mesmo as empresas diversificadas, como a EDP, que 

atua tanto na geração, como transmissão e distribuição 

de energia, acabaram sendo penalizadas pelo mercado, 

que mesmo diante de seguidos cortes de juros e 

estímulos econômicos, ainda não enxerga verossímil 

melhora da economia e aumento na demanda por 

energia elétrica, sobretudo no campo industrial, onde 

os números são de fato bem aquém daqueles 

planejados para o segundo semestre. 

                                          Histórico       12 Meses 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Empresa Valor % Mês

Setor Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 20% 3%

Utilities Energias do Brasil ENBR3 20% -3%

Alimentos JBS B3SA3 20% 11%

Varejo Pão de Açúcar PCAR4 20% 4%

Petróleo e gás Petrobras PETR4 20% 10%

Valor 4,9%

Ibovespa 2,4%

Carteira out/19 2019

Valor 4,9% 20,3%

Ibovespa 2,4% 22,7%

20%

20%

20%

20%

20%

Setor Financeiro

Petróleo e Gás

Varejo

Utilities

Alimentos

60

100

140

180

220

out/15 out/16 out/17 out/18 out/19

Ibovespa Valor

 90

 100

 110

 120

 130

out/18 jan/19 abr/19 jul/19 out/19

Ibovespa Valor

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=%20Valor&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Valor


 

3 
31 de outubro de 2019 

Se você não é 

cliente, cadastre! 
Se você é cliente 

acesse o HB! 

 

 

Próximo Mês 

 

 

 

 

Para o próximo mês, optamos por trocar PCAR4 e ENBR3 por BRML3 e JBSS3. Recentemente elevada na classificação 

de risco do S&P, a JBSS se destaca pela sua boa capacidade de geração de fluxo de caixa em um cenário de oferta 

mundial de proteína reduzida devido a gripe suína na China. Acreditamos que a empresa possui fundamento para 

apresentar um bom resultado no 3T19 e que a mesma se encontra descontada após queda expressiva no mês de 

outubro. Já em relação à BR Malls, decidimos por incluir uma empresa mais sensível à redução de juros e melhora nos 

dados econômicos brasileiros.

 

Carteira Valor: A carteira valor é formada com somente 5 ações, sendo cada uma delas ponderada com 20% do 

capital investido. 

 Benchmark: Ibovespa 

 Perfil: Moderado 

 Nº de ações: 5 

 Periodicidade: Mensal  

Setor Empresa Valor %

Setor Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 20%

Shoppings BR Malls BRML3 20%

Setor Financeiro B3 B3SA3 20%

Alimentos JBS JBSS3 20%

Petróleo e gás Petrobras PETR4 20%

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=%20Valor&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Valor
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VALOR 

  
O Itaú Unibanco (ITUB3) é nosso papel preferido no setor bancário, principalmente por conta 

do operacional, que historicamente tende a surpreender as expectativas do mercado. Apesar 

de ter uma Carteira de Crédito já consolidada, o banco continua sua expansão nos segmentos 

PF e PJ. Partindo do fato de que o Itaú possui um bom histórico de rentabilidade, mesmo após 

trimestres consecutivamente decepcionantes, acreditamos que, com a melhora das 

expectativas econômicas a nível nacional, o banco encontre maior facilidade na retomada de 

seus múltiplos atualmente depreciados dado seu posicionamento.  

 

A JBS (JBSS3) está posicionada em um setor de alto custo fixo, com diversos riscos sanitários 

associados e de margens baixas. Todavia, a cia. é dona de uma operação extremamente 

grande, de um portfólio extenso e com marcas fortes e atuação global, o que permite uma 

diversificação em relação a riscos locais e a captura de um leque de oportunidades. 

Financeiramente, a firma tem alta exposição ao dólar, tanto pelo faturamento quanto pela 

dívida. A empresa está passando por um processo de desalavancagem, desfazendo-se de 

ativos e reduzindo seu endividamento líquido. A geração de caixa da companhia, em relação 

aos seus pares, juntamente com outros múltiplos do setor (price to sales e price to book ratio), 

direcionam a nossa visão para compra.  

Uma possível recuperação econômica brasileira, com juros mais baixos, traz um ânimo para o 

setor de shoppings. Além disso, a BRMalls (BRML3) passa por uma readequação em seu 

portfólio, buscando resultados cada vez mais rentáveis. Com a realização da venda de 

participações em mais sete ativos não core, a qual pode impactar positivamente os próximos 

resultados, tem-se confiança em sua estratégia. Destaca-se também sua parceria com o 

Mercado Livre, em que se busca soluções de marketplace, integrando os meios de negócio 

físico e digital. Dessa forma, por ser uma empresa com EV/EBITDA e Price to book descontados 

para o seu setor e resultados congruentes com seu plano, temos uma visão positiva para a 

empresa. 

 

 

 

 

 

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=%20Valor&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Valor
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A Petrobras (PETR4) sabe que seu grande desafio é diminuir a dívida, que se encontra em 

patamares desparelhados frente a seus pares internacionais. Assim, a condensação das 

atividades e a concentração em operações geradoras de valor, como E&P, tratam-se de ações 

acertadas e que, finalmente, a empresa coloca em prática. Sabemos que, no curto prazo, a 

política incorre em custos e que, até a oferta se ajustar, haverá entraves nas receitas 

operacionais. Assim, a decisão de reduzir a meta de investimentos e de se pagar proventos 

mínimos até o alcance de melhores níveis de alavancagem nos clareiam a prioridade do player, 

cujo nível de atuação pode melhorar consideravelmente após a atual fase de transação. 

A B3 (B3SA3) detém o monopólio na negociação de ativos de renda variável no mercado 

brasileiro e é uma das maiores empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo. 

A empresa se mostra resiliente a instantes em que o cenário é desafiador, pronta para 

absorver mais usuários, e em viés de crescimento, ampliando os sitemas de negociação e, por 

conseguinte, o horizonte de negócios. Com as taxas de juros no menor patamar histórico e 

diante de investidores ainda tradicionais mas em constante metamorfose, acreditamos na 

valorização da empresa e num potencial ganho de escala num cenário em que ocorra a 

implementação da agenda de reformas propostas pelo governo federal brasileiro. 
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DISCLAIMER 

 

O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) 

que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as 

companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, 

inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. 

 

A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende 

parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de 

Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a 

imparcialidade do(s) analista(s).

https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=%20Valor&utm_medium=Referral
https://ativa.in/Valor
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RESEARCH 

 

Ilan Arbetman, CNPI-P 

research@ativainvestimentos.com.br 

 

ATENDIMENTO 

0800 285 0147 

 

OUVIDORIA 

0800 717 7720 

 

INSTITUCIONAL 

 

AÇÕES | RENDA FIXA |  

MERCADOS FUTUROS 

Mesa RJ: (55 21) 3515-0290 

Mesa SP: (55 11) 3339-7036 

 

SALES 

Institucional: Tel.: (55 21) 3515-0202 

 

PESSOA FÍSICA 

Mesa RJ: (55 21) 3515-0256/3958-0256 

Mesa RS: (55 51) 3017-8707 

Mesa SP: (55 11) 3896-6994/6995/6996 

Mesa BH: (55 31) 3025-0601 

Mesa PR: (55 41) 3075-7400 

Mesa GO: (55 62) 3270-4100 
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