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 O Ibovespa ganhou força no mês de junho apoiado na expectativa positiva para o avanço do texto da reforma 
da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que acontece nesta primeira semana de julho, e no 
seu encaminhamento para votação na Câmara antes do recesso parlamentar.  Os investidores estrangeiros, que 
estiveram fora do mercado com fluxo negativo até o dia 17/06, voltaram às compras com saldo líquido 
fechando positivo em R$ 764 milhões até o dia 26/06. Excluindo estes pontos, o mês de junho foi mais um 
periodo de repetições dos mesmos assuntos que vêm dominando o noticiário desde o começo do ano, 
principalmente a disputa comercial entre EUA e China, que teve um trégua neste último final de semana no 
encontro do G-20 na cidade de Osaka (Japão).  

Do lado doméstico, os indicadores seguem com inflação previsível e o mercado financeiro já amadureceu a ideia 
de uma redução na taxa Selic na próxima reunião do Copom nos dia 30 e 31 de julho. O câmbio permaneceu 
numa faixa relativamente estreita com a cotação fechando em R$ 3,8497 na sexta-feira (28), baixa de 1,87%.  
Outro ponto que também vem sendo dado como provável é uma redução nos juros americanos, seguindo a 
política monetária expansionista adotada na Europa.  As pressões sobre o ministro Sérgio Moro (Justiça e 
Segurança Pública, pelo vazamento de conversas com integrantes da operação lava jato perderam força nos 
últimos dias e o mercado já absorveu estes fatos. A boa reputação do ministro Moro deu respaldo às pressões 
do lado da oposição, embora o assunto ainda possa render mais arguições à frente. No exterior, o principal fator 
de preocupação é o aumento recente da tensão entre Estados Unidos e Irã, com influência direta nos preços do 
petróleo em junho. 

Vale lembrar que a safra de resultados do 2T19 se inicia na 3ª semana de julho, podendo influenciar os preços 
dos papéis. As expectativas predominantes são positivas, embora alguns importantes setores da economia 
ainda não tenham reagido conforme o esperado. Com este cenário, nossa carteira para o mês de julho segue 
mais concentrada em ações de empresas voltadas para o mercado doméstico e com boa representatividade em 
seus setores, além da expectativa de bons resultados para o 2T19.  
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Composição da Carteira Planner

 

Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner 

Mês
Carteira 

Planner
Ibov. Dif. (%)

J aneiro 15,78    10,82     4,96        

Fevereiro (2,82)     (1,86)      (0,96)      

Março 0,98       (0,18)      1,16        

Abril (3,17)     0,98       (4,15)      

Maio (1,62)     0,70       (2,32)      

J unho 5,82       4,06       1,76        

J ulho -         -         -          

Agos to -         -         -          

Setembro -         -         -          

Outubro -         -         -          

Novembro -         -         -          

Dezembro -         -         -          

Acum. 2019 14,53    14,88     (0,34)      

F onte: Planner Corretora e Economatica

Desempenho  Acumulado em 2019
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Carteira Planner sobe 5,82% em junho contra uma alta 
de 4,06% do Ibovespa 
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Desempenho da Carteira Planner em junho e recomendação para julho 

A Carteira Planner valorizou 5,82% em junho com todos os papéis em alta. As melhores contribuições vieram 

de Vulcabras, Usiminas e Pão de Açúcar, nesta ordem.  

Para julho fizemos quatro alterações na carteira conforme demonstrado na tabela abaixo. 

Empresa
Código 

Bovespa
Fechto Preço 

J usto     

Valoriz.  

Potencial 

(%)

Var. 

J unho/19) 

(%)

Contrib.  

Na 

Carteira

jun/19 jul/19

Fleury FLRY3 21,35 25,00 17,1 7,8 0,78 10,0 10,0 Manter

Lojas  Americanas LAME 4 16,47 19,00 15,4 2,0 0,20 10,0 10,0 Manter

Pão de Açúcar PCAR4 94,68 95,00 0,3 8,7 0,87 10,0 10,0 Manter

Tim Participações TIMP3 11,63 13,00 11,8 5,7 0,57 10,0 10,0 Manter

Us iminas US IM5 8,94 12,00 34,2 9,0 0,90 10,0 10,0 Manter

Vulcabras VULC3 6,69 8,00 19,6 9,5 0,95 10,0 10,0 Manter

Itaubanco ITUB4 36,26 43,00 18,6 3,6 - - 10,0 Incluir

Neoenergia NE OE 3 15,65 19,50 24,6 - - - 10,0 Incluir

S antander S ANB11 45,46 52,00 14,4 -0,5 - - 10,0 Incluir

Ultrapar UGPA3 20,10 27,00 34,3 -2,8 - - 10,0 Incluir

AE S  Tietê TIE T11 11,77 13,00 10,5 2,5 0,25 10,0 - Retirar

Brades co BBDC4 37,74 45,00 19,2 2,1 0,21 10,0 - Retirar

Itaus a ITS A4 12,89 16,00 24,1 4,2 0,42 10,0 - Retirar

Randon RAPT4 9,04 12,00 32,7 6,6 0,66 10,0 - Retirar

Portfólio Planner 5,82 100,00 100,00 -

Ibovespa IBOV 100.967 106.000 4,98 4,06 - - -

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Obs : Neorenegia (NE OE 3) - O preço cons iderado como fechamento de junho é o valor apurado na colocação dos  papéis  no IPO.

Des empenho da Carteira Mens al em J unho e Rec omendaç ão para J ulho

Recom.

>>>>>>>>>>>>>>

Desempenho Carteira S ugerida Peso Proposto (%)Cotação da ação (R$)

 

1. Ações mantidas na Carteira 

Fleury (FLRY3): A ação da Fleury teve desempenho positivo em junho, mas ainda ficou abaixo do Ibovespa. 

Nosso Preço Justo para a ação é de R$ 25,00 o que representa um potencial de valorização de 17,1% em 

relação ao fechamento de 28/06. A despeito de o setor sofrer mais diretamente os efeitos da perda de poder 

aquisitivo da população, a Fleury segue investindo na expansão de sua rede e deverá mostrar resultados 

consistentes nos próximos trimestres.  

Lojas Americanas (LAME4): A ação teve boa recuperação em junho após ser negociada abaixo dos R$ 15,00 no 

começo do mês. A Lojas Americanas sofre influência dos resultados negativos apresentados pela sua 

controlada B2W. Recentemente as duas companhias comunicaram a preparação de um projeto conjunto 

denominado “Projeto AME”), cujo foco inicial são tecnologias avançadas envolvendo estruturas de pagamento 

em vendas físicas e digitais, inclusive através de parcerias com outras empresas, de varejo ou não, com 

vantagens para os consumidores afiliados. Embora o setor de varejo continue refletindo os efeitos do ritmo 

fraco da economia,  a Lojas Americanas tem a seu favor a grande diversidade de itens e ticket médio mais baixo.  

O agressivo programa de abertura de lojas no Brasil deverá refletir positivamente à frente.  

Pão de Açúcar (PCAR4): A ação PCAR4 entrou em nossa carteira num bom momento, após uma queda forte no 

meio de maio, impactada pela notícia de que seu controlador Casino iria fazer uma reestruturação de seus 

negócios na América Latina. Naquele momento não enxergamos a notícia como negativa, mesmo porque 
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considerava, entre outros pontos, a possibilidade de a ação PCAR4 ser transformada em ON e migrar para o 

Novo Mercado. Na semana passada veio a confirmação desta proposta e a ação subiu 11,3% no dia 27. 

Acreditamos que ainda há espaço para valorização, considerando que os resultados consolidados do GPA têm 

melhorado nos últimos trimestres.  

Tim Participações (TIMP3): A TIMP3 mostrou recuperação na segunda quinzena de junho, mas segue atrasada 

em relação ao mercado no acumulado do ano. O setor de telecomunicações vem exigindo das operadoras um 

volume signigicativo de investimentos em tecnologias de ponta, que não trazem o retorno com a mesma 

velocidade que se via em anos passados. Contudo, acreditamos que seus resultados seguirão crescentes, mas 

com taxas mais modestas.  Mesmo assim, enxergamos potencial de valorização para a ação no curto e médio 

prazo.  

Usiminas (USIM5): Mantivemos a ação em nossa Carteira, confiantes na continuidade de sua valorização, 

mesmo após ganho de 9,0% em junho. O momento para o setor siderúrgico é de cautela, com a queda dos 

preços do aço no mercado internacional e  fraca demanda no mercado interno. Porém, há uma expectativa 

positiva para o segundo semestre, com a melhora da economia após a possível aprovação da reforma da 

Previdência.   

Os resultados da Usiminas no 2T19, que serão divulgados no dia 26 de julho, devem ser melhores que no 1T19, 

em função de um maior volume de vendas no mercado interno, preços mais elevados e custos estáveis.  Vale 

lembrar que a empresa elevou em 10% seus preços para o segmento de distribuição a partir de 1º de abril, além 

de se beneficiar de parte dos aumentos para montadoras (20% a 25%), cuja validade também ocorreu no 

primeiro mês do trimestre. Nossa recomendação para USIM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 12,00/ação 

(potencial de alta em 38%). 

Vulcabras (VULC3): Seguimos com a Vulcabras na carteira para julho considerando que ainda existe um bom 

espaço para valorização da ação.  O setor de calçados vem enfrentando dificuldades neste ano, com demanda 

reprimida e preços pressionados pela disputa pelo consumidor, mas a companhia realizou ajustes internos que 

ajudarão a balancear os efeitos negativos do mercado. Temos recomendação de COMPRA para a ação com 

preço justo de R$ 8,00. 

 

2. Ações incluídas na Carteira 

Itaú Unibanco (ITUB4): Voltamos com a ação à nossa carteira. Vemos valor no banco que mantem a escrita de 

melhor retorno entre seus pares. No 1T19 o Itaú registrou um lucro líquido recorrente de R$ 6,9 bilhões (ROAE 

de 23,6%) com crescimento de 7% em relação ao 1T18 (R$ 6,4 bilhões e ROAE de 22,2%). Mais um bom 

resultado, explicado pelo aumento do crédito, incremento de margem, e despesas não decorrentes de juros em 

linha com a inflação, que no conjunto, mais que compensaram a leve alta da inadimplência e o aumento do custo 

do crédito. O banco alterou algumas linhas do guidance relacionadas com a estratégia comercial de adquirência, 

revisão da estrutura de custos e novas premissas macroeconômicas, mas que não modificam nossa expectativa 

de crescimento do lucro de 10% em 2019. 

Neoenergia (NEOE3): As ações da companhia foram precificadas a R$ 15,65/ação no âmbito do IPO, 

equivalente ao ponto médio da faixa indicativa, entre R$ 14,42 e R$ 16,89/ação. Foi colocado o lote inicial de 

ações, acrescido de lote suplementar (15%), totalizando 239.251.040 ações e o montante de R$ 3,74 bilhões. 
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Nesse preço o valor de mercado da Neoenergia atinge R$ 19,0 bilhões. A partir desta segunda feira, 1º de julho, 

suas ações serão negociadas na B3 no segmento do Novo Mercado. 

A companhia é o segundo maior conglomerado em distribuição de energia no Brasil em número de clientes, e o 

segundo maior em número de consumidores, de acordo coma Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Atuando a 

partir de uma plataforma integrada, está presente em todos os segmentos do setor elétrico: distribuição, 

transmissão, geração (convencional e renovável) e comercialização de energia, com atividades em 18 estados 

brasileiros. 

Santander Brasil (SANB11): O modelo de negócio do banco permanece centrado no cliente, com foco no 

aumento de rentabilidade suportada (i) pelo crescimento da carteira de crédito e ganho de participação de 

mercado; (ii) crescimento da base de clientes, com maior vinculação e volume de transações; (iii) adequado 

modelo de risco, aumento de produtividade e eficiência. O Santander registrou no 1T19 um lucro líquido, em 

base gerencial, de R$ 3,5 bilhões (ROAE de 21,1%), com crescimento de 22% ante os R$ 2,9 bilhões do 1T18 

(ROAE de 19,1%), um resultado melhor que o esperado, impactado positivamente pelo crescimento de 9% da 

Margem Financeira Líquida, redução de 2% das despesas com PDD, incremento de 10% das Receitas de 

Serviços, que mais que compensaram o crescimento de 6% das Despesas Gerais. 

Ultrapar (UGPA3): Incluímos a ação em nossa Carteira Mensal, porque acreditamos que sua baixa recente foi 

exagerada.  No ano, UGPA3 caiu 23,4% enquanto o Ibovespa subiu 14,9% no 1S19. 

Uma conjunção de alguns reveses em aquisições e a queda na rentabilidade das principais empresas do grupo, 

fizeram com que as ações da Ultrapar caíssem forte nos últimos meses.  Acreditamos que a empresa voltará a 

mostrar crescimento no lucro consolidado nos próximos trimestres, principalmente por melhores resultados da 

Ipiranga. 

Os números da Ultrapar no 1T19 apresentaram receita praticamente igual ao 1T18, com custos maiores, mas 

um resultado financeiro negativo consideravelmente menor, o que beneficiou o lucro.  O lucro líquido 

consolidado atingiu R$ 242 milhões (R$ 0,44 por ação), 52,3% menor que no trimestre anterior, porém 227,7% 

superior ao 1T18. 

Nossa recomendação para UGPA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 27,00/ação, indicando um potencial de 

alta em 32%. 

 

3. Ações retiradas da Carteira 

AES Tietê (TIET11): A companhia permanece focada na busca de oportunidades de crescimento com vistas à 

diversificação de portfólio com disciplina e retornos atrativos, em linha com o compromisso de geração de valor 

aos acionistas. Recentemente, o TRF da 1ª Região julgou em caráter definitivo e irreversível, em favor das 

companhias Geradoras a ação judicial que visava declaração de nulidade da Resolução do Conselho Nacional de 

Política Energética, de 2013 (CNPE nº 03), na parte em que inclui geradores no rateio do custo do despacho 

fora da ordem de mérito. Outro ponto de destaque, a companhia paga dividendos em base trimestral, sendo que 

o payout de 2018 foi de 117% do lucro líquido. 

Bradesco (BBDC4): O banco registrou no 1T19 um lucro líquido recorrente de R$ 6,2 bilhões (ROAE de 20,5%), 

um crescimento de 22% em relação aos R$ 5,1 bilhões do 1T18 (ROAE de 18,6%). A partir desse resultado o 

guidance para 2019 foi mantido e o banco segue confiante na consecução dos seus objetivos. O cenário atual é 
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de inadimplência contida, queda da PDD e foco na redução de custos. Seguimos com recomendação de compra 

para as ações do banco.  

Itaúsa (ITSA4): Estamos retirando a ação da carteira em função da rentabilidade diferenciada no mês em 

relação a sua principal controlada, o Itaú Unibanco. Ao final de março de 2019 a Itaúsa possuía Investimentos 

Totais de R$ 51,5 bilhões, sendo de R$ 46,6 bilhões (90,6%) no setor financeiro; R$ 4,5 bilhões (8,8%) em 

empresas não financeiras (Alpargatas, Duratex e NTS), e R$ 329 milhões (0,6%), correspondente a outros 

investimentos. Temos recomendação de compra para suas ações. 

Randon (RAPT4): Retiramos a ação após um bom desempenho em junho, com alta de 6,6% no mês.  Como se 

trata de uma boa empresa, com perspectivas positivas para os resultados deste ano, podemos voltar na posição 

oportunamente.  

Os bons resultados da Randon são evidenciados na evolução de sua receita.  Nos primeiros cinco meses de 

2019 a receita líquida acumulada da Randon atingiu R$ 2,0 bilhões, valor 27,2% maior que em igual período do 

ano passado. Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 12,00/ação. 
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 


