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Carteira Verde: o portfólio foi criado com o intuito de contemplar empresas que não apenas prezam pela 

rentabilidade e retorno ao seu acionista, mas que traduzam um investimento compatível com as demandas 

de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimulem a responsabilidade ética das 

corporações. Trata-se, portanto, de um compilado das empresas que melhor mesclam a capacidade de gerar 

lucros e o compromisso com a responsabilidade social, fator extremamente valorizado pela Ativa 

Investimentos. Balanceada a partir de ativos que apresentam características de cunho socioambiental, a 

Carteira ATIVA Verde é focada em rentabilidade de longo prazo, com a finalidade de superar o Ibovespa, mas 

sempre com responsabilidade social e ambiental. 

 

  

 
 

       

 

A Carteira Verde apresentou valorização de 4,7% frente à valorização de 0,9% do Ibovespa. O destaque positivo 

foi de Klabin (+13,9%) e negativo vai para Itaú (-3,9%). 

KLBN11 - Os eventos de fim de ano que prometem 
alavancar o varejo, como Black Friday e Natal, 
impulsionam o consumo de papel para embalagens, 
principalmente do tipo kraftliner, e de próprias 
embalagens prontas. Nesse sentido, a Klabin está bem 
posicionada para captar a demanda interna por tais 
produtos, já que possui uma linha diversificada tanto de 
papel kraftliner quanto de embalagens alinhada à 
qualidade da produção.  
 

ITUB4 - Após começar bem o mês com a entrega de 
um bom resultado, com crescimento de top line 
aliado à diminuição do risco da carteira, os papéis 
de Itaú sofreram, em conjunto com todo o setor 
financeiro, com a decisão do Banco Central em 
cortar o cheque especial a uma taxa de 8%, além de 
um Copom com um forward guidance menos 
dovish. O papel também foi afetado pela notícia de 
que passaria a deter 9,9% da Equatorial 
Distribuição, queimando seu caixa por subscrição 
de ações PN da empresa. Acreditamos que o banco 
tenha sofrido também com a forte concentração na 
América Latina e os eventos subsequentes do mês 
no continente (a operação chilena, por exemplo, 
corresponde a cerca de 17% da carteira de clientes 
do banco, onde controla o CorpBanca – quarto 
maior banco do Chile). 
 
 
 
 

Carteira nov/19 2019

Verde 4,7% 38,4%

Ibovespa 0,9% 23,9%

Setor Empresa Verde % Mês

Utilities Energias do Brasil ENBR3 20% 5%

Consumo Natura NATU3 20% 7%

Setor Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 20% -4%

Papel e Celulose Energias do Brasil KLBN11 20% 14%

Varejo Eletrobras LREN3 20% 2%

Verde 4,7%

Ibovespa 0,94%
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https://ativa.in/Strategy
https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=Strategy&utm_medium=Referral
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Próximo mês:  

  

 

 

Para o próximo mês optamos pela troca de NATU3 por LAME4 e KLBN11 por TIMP3. A primeira troca visou reduzir 
nossa exposição a riscos, dada a atuação fraca da The Body Shop em Hong Kong e no Reino Unido. Ademais, 
destacamos seu resultado trimestral decepcionante. A opção por LAME4 vem do momento positivo do varejo 
nacional, somado à maior penetração no ecommerce (através da B2W) e bons resultados trimestrais. Já a segunda 
troca versa sobre proporcionar maior estabilidade à carteira. Ademais, a TIM gera caixa e é uma pagadora 
recorrente de dividendos.

 

Carteira Verde: balanceada a partir de ativos que apresentam características de cunho socioambiental, a Carteira 
ATIVA Verde é focada em rentabilidade de longo prazo, com a finalidade de superar o Ibovespa, mas sempre com 
responsabilidade. 

 

• Benchmark: Ibovespa 

• Perfil: Moderado 

• Nº de ações: 5-10 

• Periodicidade: Mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Empresa Verde %

Utilities Energias do Brasil ENBR3 20%

Varejo Lojas Americanas LAME4 20%

Setor Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 20%

Telecomunicações Tim Participações TIMP3 20%

Varejo Lojas Renner LREN3 20%
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https://ativa.in/Strategy
https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=Strategy&utm_medium=Referral
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VERDE 

  
As Lojas Americanas (LAME4) é uma das mais tradicionais redes de varejo do país, com centros 

de distribuição pelo país e ainda possui um braço digital, a B2W. A companhia segue em 

processo de expansão acelerado, com alta seletividade na criação de novas lojas, iniciativas 

notáveis em serviços financeiros e marcas próprias. Ainda que aumentando custos e despesas, 

em virtude da ampliação da operação, nota-se bastante disciplina, o que se traduz em ganhos 

de margem para a companhia. Ademais, destacamos a melhora do desempenho, ainda que 

tímida, da controlada B2W, que retomou a geração de caixa e pode ser um veto de captura do 

e-commerce no novo varejo nacional. Em suma, dado suas iniciativas inovadoras, seu apetite 

para concorrer e o bom momento do varejo nacional, impulsionado pelo e-commerce e melhora 

do cenário macro, acreditamos que o papel tem espaço para crescer no longo prazo. 

 
A EDP Energias do Brasil (ENBR3) participa de todos os segmentos do setor de energia no país, 

podendo gerar 2,9 GwH de energia, distribuindo para 3,4 milhões de pessoas em SP e ES e 

participando ativamente de leilões de transmissão, possuindo atualmente mais de 1300 km de 

linhas. Suas ações estão no novo mercado, sendo 49% free float. Apesar do fraco desempenho 

no último trimestre, a cia. está adaptando sua matriz para ser mais dependente de transmissão, 

linha esta onde a remuneração é mais estável. A cia. tem o compromisso de manter payout 

anual em 50% do L.L e pode apresentar substancial melhora incentivada pela revisão tarifária a 

ocorrer em suas operações de distribuição. Acreditamos que, por fundamentos, o papel está 

relativamente descontado, sobretudo quanto a EV/Ebitda e Price/Cash Flow.    

 

 
A TIM (TIMP4) é líder em cobertura 4G no País e referência como player de ultra banda larga 

móvel e fixa. Além de presente no ISE, a empresa é também a única do setor de 

telecomunicações no Novo Mercado da B3. Destacamos também que o setor de 

telecomunicações passa por importantes mudanças. A aprovação da Lei das Teles dará 

flexibilidade às operadoras para investir em negócios mais rentáveis, como em cobertura 4G e 

banda larga de alta capacidade, e são  exatamente nesses segmentos que a TIM concentra seu 

core business. Para despontar nesse novo cenário, a cia. planeja investimentos robustos nos 

próximos anos. Pela sua saúde financeira, bom fluxo de caixa e constantes ganhos de eficiência 

operacional, acreditamos que a empresa possui bom potencial de valorização futura. 

 

https://ativa.in/Strategy
https://www.ativainvestimentos.com.br/Cadastro/PessoaFisica/Novo/DadosIniciais?utm_source=Strategy&utm_medium=Referral
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As Lojas Renner (LREN3) voltam a demonstrar sua força operacional e elevam o ritmo de 

crescimento. O resultado da companhia acompanha nossa esperança de alta nos índices do 

varejo, sobretudo os índices de confiança acerca da economia nacional. Ademais, a empresa 

pode ser um bom vetor de captura em um cenário de queda dos juros, ampliação do crédito e 

redução da inflação. A cia. é um dos destaques entre os pares do varejo, mostrando soluções 

inteligentes e modernas para demandas do dia a dia, além de demonstrar apetite para concorrer 

com seus concorrentes, tanto online como fisicamente. Dito isso, projetamos um promissor 

horizonte de futuro para a empresa. 

 
 

O Itaú Unibanco (ITUB4) 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. 
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6 
29 de outubro de 2019 

Se você não é 

cliente, cadastre-se! 

Se você é cliente 

acesse o HB! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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