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A expectativa otimsta por parte do mercado para a B3 em novembro acabou não acontecendo, 

com o peso das incertezas sobretudo no mercado internacional. As negociações comerciais entre 

Estados Unidos e China seguiram se arrastando e iniciam dezembro ainda sem um acordo firmado 

para a chamada fase 1. A tensão política provocada pelas manifestações em Hong Kong e em 

países vizinhos (Argentina, Bolívia e Chile) e a decisão do STF na votação da prisão em 2ª estância 

contribuiram para um mercado de bolsa com volatilidade e forte pressão sobre o câmbio. Estes 

fatos acabaram abafando a aprovação do texto da reforma da Previdência no Senado, onde não se 

esperava nenhuma dificuldade ao projeto. A pauta politica contemplando as próximas reformas 

(Administrativa e Tributária) ficou mesmo para o ano que vem e deverá concentrar boa parte das 

discussões no 1º semestre de 2020.  
 

Para dezembro, nossa expectativa é de um mercado de bolsa mais devagar e já de olho no ano 

seguinte. Não se deve esperar medidas importantes por parte do governo, nesta reta final de 2019 

e os investidores deverão dar mais peso para o cenário desenhado para o ano seguinte. Os 

indicadores econômicos mais recentes “Boletim Focus” indicam uma pequena mudança de 

expectativa nas projeções de inflação, juros e PIB para 2020, e do lado externo, a economia 

americana segue descolada de outras regiões, que mostram uma curva de desaceleração. Fica no 

radar a expectativa em relação às negociações comerciais entre EUA e China, que, se avançarem,  

podem dar um alivio aos mercados.  Com esta visão, seguimos com uma carteira menos exposta à 

volatilidade presente na B3.  
 

NOVEMBRO BBAS3 RENT3 NATU3 PCAR4 PETR4 AZUL4 ENAT3 FLRY3 SLCE3 TAEE11

DEZEMBRO BBAS3 RENT3 NATU3 PCAR4 PETR4 CVCB3 DIRR3 EGIE3 MDIA3 TUPY3

Composição da Carteira Planner

MANTIDAS ALTERAÇÕES

 

Desempenho da Carteira Planner em novembro e recomendação para dezembro 

Rentabilidade Acumulada - Carteira Planner 

Mês
Carteira 

Planner
Ibov. Dif. (%)

Janeiro 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)      

Junho 5,82       4,06       1,76        

Julho 3,66       0,84       2,82        

Agosto 0,29       (0,67)      0,96        

Setembro 2,99       3,57       (0,58)      

Outubro 2,45       2,36       0,09        

Novembro 3,26       0,95       2,31        

Dezembro -         -         -          

Acum. 2019 29,73    23,14     6,59        

Fonte: Planner Corretora e Economatica
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Carteira Planner valoriza 3,26% em novembro contra 

uma alta de 0,95% do Ibovespa 
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A Carteira Mensal Planner valorizou 3,26% em novembro ante uma alta de 0,95% do Ibovespa. Seis 

ações da carteira tiveram bom desempenho no mês.  

Empresa
Código 

Bovespa
Fechto Preço 

Justo     

Valoriz. 

Potencial 

(%)

Var. 

Nov/19 

(%)

Contrib. 

Na 

Carteira

nov/19 dez/19

Banco do Brasil BBAS3 47,81 62,00 29,7 0,1 0,01 10,0 10,0 Manter

Localiza RENT3 45,04 49,70 10,3 4,3 0,43 10,0 10,0 Manter

Natura NATU3 33,12 34,50 4,2 6,7 0,67 10,0 10,0 Incluir

GPA - Pão de Açucar PCAR4 80,16 95,00 18,5 -3,4 -0,34 10,0 10,0 Manter

Petrobras PETR4 29,15 34,50 18,4 -3,5 -0,35 10,0 10,0 Manter

Azul AZUL4 52,52 58,00 10,4 5,7 0,57 10,0 - Retirar

Enauta ENAT3 13,79 16,40 18,9 4,8 0,48 10,0 - Retirar

Fleury FLRY3 28,50 25,00 -12,3 12,0 1,20 10,0 - Retirar

SLC Agrícola SLCE3 19,20 23,00 19,8 6,0 0,60 10,0 - Retirar

Taesa TAEE11 28,30 30,00 6,0 -0,1 -0,01 10,0 - Retirar

CVC CVCB3 40,14 52,00 29,5 -21,7 - - 10,0 Incluir

Direcional Eng. DIRR3 11,95 13,50 13,0 0,6 - - 10,0 Incluir

Engie Brasil EGIE3 46,77 50,00 6,9 3,3 - - 10,0 Incluir

M. Dias Branco MDIA3 33,08 50,00 51,1 -12,4 - - 10,0 Incluir

Tupy TUPY3 19,70 26,00 32,0 3,0 - - 10,0 Incluir

Portfólio Planner 3,26 100,00 100,00 -

Ibovespa IBOV 108.233 106.000 -2,06 0,95 - - -

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Desempenho da Carteira Mensal em Novembro e Recomendação para Dezembro

Recom.

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

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

 

 

1. Ações mantidas na Carteira 

Banco do Brasil (BBAS3): Estamos mantendo a ação em nossa carteira. É o banco com valorização 

aquém dos seus principais concorrentes diretos e que vem entregando resultados crescentes, com 

foco no crescimento de suas operações e no incremento de rentabilidade. Sua estratégia 

corporativa permanece sendo realizada em 6 (seis) pilares: (1) Foco na experiência do cliente; (2) 

Concentração no core business e nos negócios com sinergia; (3) Otimização de capital; (4) Rigoroso 

Controle das despesas; (5) Mais Digital; e (6) Ampliação e Rejuvenescimento da base de clientes.  

Nesse ambiente o banco registrou um lucro líquido ajustado no 9M19 de R$ 13,2 bilhões com 

ROAE de 17,5%. O Índice de Eficiência de 35,7% é o melhor de toda a história do BB. O banco vai 

pagar em 30/dezembro o montante de R$ 502,3 milhões (0,17617400289/ação) na forma de Juros 

sobre o Capital Próprio (JCP) relativo ao 4T19, com base na posição acionária de 11/dezembro, 

sendo as transferências de ações efetuadas “ex” JCP a partir de 12/dezembro. O retorno líquido 

estimado é de 0,3%. 

Localiza (RENT3): Mantivemos a ação na Carteira, porque esperamos que sua recuperação, 

iniciada em novembro, possa continuar neste mês. A Localiza vem apresentando um forte 

crescimento em suas operações, em função da recuperação do consumo e das mudanças nos 

hábitos de transportes. 
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No 3T19, a Localiza mostrou ganhos expressivos na operação, que permitiram os aumentos de 

receita e lucros.  No 3T19, o lucro líquido foi de R$ 205 milhões (R$ 0,28 por ação), valor 7,7% 

maior que no trimestre anterior e 28,0% acima do 3T18. Nossa recomendação para RENT3 é de 

Compra com Preço Justo de R$ 49,70 por ação, indicando um potencial de alta de 10,3%. 

Natura (NATU3): Mantivemos a Natura na carteira para dezembro considerando que a despeito 

da valorização acumulada no ano e dos múltiplos relativamente elevados, a ação segue como uma 

boa alternativa de investimento de médio e longo prazo. A empresa vem numa trajetória de 

crescimento sustentado principalmente via grandes aquisições, sendo a última a Avon, que ainda 

não reflete nos números da companhia, mas que deverá incorporar parcela importante aos seus 

resultados em 2020. Além disso, o setor de cosméticos deverá ser beneficiado pela expectativa de 

crescimento no comércio e varejo, neste final de ano.  

GPA - Pão de Açúcar (PCAR4): A ação ainda não mostrou a recuperação esperada, embora seus 

números divulgados para os 9M19 tenham mostrado crescimento principalmente no segmento 

Alimentar, com destaque para o Assaí.  Um dado importante foi o anúncio na quinta-feira de uma 

parceira com a RD (Raia Drogasil) criando uma sociedade a Stix Fidelidade, que terá como foco 

oferecer benefícios para os participantes em uma ampla gama de segmentos, fidelizando os 

clientes e gerando valor para as empresas que integrarão sua plataforma. Os resultados não virão 

no curto prazo, mas esta parceria somada a uma retomada economia pode ser canal para 

aumentar os negócios das duas companhias. Vemos a ação do GPA descontadas no momento e 

com bom potencial de recuperação, lembrando ainda que o 4º trimestre é um período mais forte 

de vendas, que pode ser ajudado pelo evento Black Friday.  

Petrobras (PETR4): Mantivemos a ação na Carteira, esperando um melhor desempenho em 

dezembro. Esperávamos que em novembro, com o leilão do excedente da Cessão Onerosa, a ação 

tivesse um bom desempenho.  Porém, apesar do sucesso do leilão para os objetivos da Petrobras 

(conseguiu as melhores áreas sem ágio), isso não se refletiu na ação. 

Acreditamos ainda que os aumentos recentes nos preços do diesel e da gasolina venham refletir 

positivamente nas margens operacionais da empresa no 4T19.  Nos preocupa a desvalorização 

recente do real no custo da dívida. O resultado da Petrobras no 3T19, comparado ao 3T18, 

apresentou ganhos nas margens operacionais e aumento do lucro.  No 3T19, o lucro líquido foi de 

R$ 9,1 bilhões (R$ 0,70 por ação), 36,8% maior que no mesmo trimestre do ano passado.  

Comparado ao lucro recorrente do 2T19 (sem os ganhos da TAG), o resultado no 3T19 mostrou um 

aumento de 11,5%. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra (Preço Justo de R$ 34,50/ação), indicando um 

potencial de alta de 18,4%. 
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2. Ações incluídas na Carteira 

CVC (CVCB3): Incluímos a CVC na carteira para dezembro acreditando que o maior peso sobre a 

ação já aconteceu. A perda de valor aconteceu logo após a divulgação dos resultados do 3T19, 

com a ação caindo de R$ 51,82 no fechamento do dia 07/11 (data da divulgação do 3T19) para R$ 

40,14 no fechamento de sexta-feira, uma desvalorização de 22,5%.  

No seu release de resultados a empresa listou todos os fatores que pesaram sobre seus negócios 

com destaque para a Avianca. Em relação aos custos e efeitos extraordinários adicionais referentes 

à Avianca, a empresa teve no 3T19 uma perda R$ 45,4 milhões, dos quais R$ 42,2 milhões afetaram 

as despesas operacionais e R$ 3,2 milhões impactaram as despesas financeiras. Estes efeitos estão 

relacionados a:  i) diferença entre estimativa futura e o realizado; ii) vários casos de chargeback de 

compras efetuadas no online em proporção bem superior ao que vinha ocorrendo até o 

fechamento do 2T19; iii) aumento na provisão adicional para contingências cíveis. Com base nas 

ocorrências observadas no período de julho a outubro e embarques que seriam realizados neste 

período, a empresa considera que ainda pode ocorrer uma perda de R$ 30 milhões a R$ 40 

milhões de custos adicionais no futuro.  

Outro fato negativo foi a saída repentina de 11 aeronaves do mercado para uma manutenção de 

caráter emergencial nomes de outubro, que somado ao atraso na entrega dos novos 737 Max, 

ocasionou em novo aumento das passagens (exceto Salvador. Houve ainda o aparecimento de 

manchas de óleo em algumas praias do Nordeste, com maior repercussão na mídia em outubro, 

pesando sobre os negócios da empresa. Para mitigar essas ações no resultado a empresa adotou 

uma gestão austera de gastos e de capital de giro, apresentando geração de caixa de R$ 133 

milhões no 3T19 e de R$ 343 milhões em 9M19.  

Se por um lado as notícias e seus efeitos foram pesados para a empresa, por outro vemos uma boa 

oportunidade de compra para a ação acreditando que, mesmo com algum efeito ainda negativo 

sobre os resultados do 4T19, a empresa deverá se beneficiar a partir dos primeiros sinais de 

recuperação da economia, ressaltando a sua condição de forte geradora de caixa e de resultados 

consistentes.  

Direcional Engenharia (DIRR3): Entramos com a Direcional na carteira aproveitando um 

momento de baixa da ação, que a nosso ver não se justifica e que diante da expectativa de uma 

retomada mais firme do setor de construção civil no ano que vem, a empresa irá se beneficiar por 

ter produtos voltadas para a classe de renda mais baixa.  

ENGIE Brasil Energia (EGIE3): A companhia tem apresentado resultados consistentes com 

importante melhora operacional. No 3T19 registrou um lucro líquido de R$ 743 milhões, com 

expressivo crescimento de 56% ante o 3T18, construído principalmente por significativa melhora 
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do resultado do serviço (EBIT) com incremento de 59% em base de doze meses. No acumulado de 

9M19 o lucro cresceu 9% para R$ 1,7 bilhão. Ao final de set/19 a dívida líquida da companhia era 

de R$ 11,2 bilhões, com expressivo crescimento de 71% em base de doze meses, equivalente a 2,3x 

o EBITDA, explicado pelo forte nível de investimentos realizados no período. Adicionalmente em 

out/19, assinou um contrato de financiamento com o BNDES, no valor de R$ 1,26 bilhão, destinado 

à implantação do Conjunto Eólico Umburanas (BA), com capacidade instalada de 360 MW, em 

operação comercial desde abril de 2019.  Mesmo com essa captação a alavancagem da companhia 

permanece equilibrada num nível de 2,6x. 

O Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 893,4 milhões sob a forma de 

dividendos intercalares (R$ 1,0949497919/ação), equivalente a 100% do lucro líquido distribuível 

apurado no primeiro semestre de 2019. Adicionalmente, foi aprovado o crédito de R$ 354,0 

milhões (R$ 0,4338619496/ação) sob a forma de juros sobre o capital próprio, referentes ao ano de 

2019. As ações ficarão ex-dividendos e ex-juros sobre o capital próprio a partir de 3 de dezembro 

de 2019 e serão pagos em data a ser definida posteriormente pela Diretoria-Executiva. Com base 

na cotação de R$ 45,46/ação o retorno líquido é de 3,2%. 

M. Dias Branco (MDIA3): Suas ações registraram forte recuo a partir da divulgação do resultado 

do 3T19, abaixo do esperado pelo mercado, um lucro líquido de R$ 134 milhões, com queda de 

43% em relação ao 3T18, explicado pela piora do resultado operacional que refletiu o aumento dos 

custos e redução dos volumes vendidos. Em base trimestral, contudo, a companhia apresentou 

melhora nas principais linhas de resultado, com crescimento de 1% na Receita Líquida, +3% no 

EBITDA e incremento de 34% no Lucro Líquido. Nesta base de comparação a margem EBITDA 

elevou-se de 11,8% no 2T19 para 12,1% no 3T19, mas ainda aquém do potencial da companhia. 

Nesse sentido, esperamos uma retomada dos resultados ao longo dos próximos trimestres. A 

companhia está capitalizada e o montante dos investimentos necessários para a manutenção das 

suas operações é reduzido, à luz do atual nível de ociosidade. Ao final do 3T19 a dívida líquida da 

companhia somava R$ 470 milhões, com redução de 31% em doze meses, representando 0,7x o 

EBITDA. Temos recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 50,00/ação. 

Tupy (TUPY3): Incluímos a ação em nossa Carteira, pelo fraco desempenho no ano (alta de apenas 

3,7% comparado a uma valorização de 23,2% do Ibovespa), incompatível com o bom resultado da 

empresa. Nos primeiros nove meses de 2019, comparado ao mesmo período do ano passado, a 

Tupy apresentou crescimentos de 12,0% na receita, 4,2% no EBITDA ajustado e 6,5% no lucro 

líquido. Vale lembrar que a Tupy tem 81,4% de sua receita concentrada no mercado externo (dados 

de janeiro a setembro/2019), fazendo com que a empresa seja beneficiada pela recente 

desvalorização do real. 
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Nossa recomendação para TUPY3 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00/ação, indicando um 

potencial de alta de 32,0%. 

 

3. Ações retiradas da Carteira 

Azul (AZUL4): Retiramos a Azul da carteira por precaução em relação à recente e expressiva alta 

do dólar em relação ao real e sem uma expectativa de recuo nas cotações no curto prazo. As 

empresas aéreas têm uma forte dependência do comportamento do câmbio, seja em relação aos 

financiamentos em moeda americana, seja na limitação imposta a viagens internacionais, pelo alto 

custo para os passageiros. Como a nossa expectativa não contempla um recuo forte do dólar, 

optamos pela troca do papel.  

Enauta (ENAT3): Retiramos a ação de nossa Carteira, após uma alta de 4,8% durante o mês de 

novembro. A Enauta é uma empresa de petróleo bastante promissora.  Os números do 3T19, 

divulgados em novembro, mostraram um forte crescimento das vendas e da receita, como 

esperado, mas uma provisão comprometeu o lucro.  No 3T19, o lucro líquido foi de R$ 42 milhões 

(R$ 0,16 por ação), um salto de 105,4% sobre o número do trimestre anterior, mas 24,6% abaixo do 

3T18. Nossa recomendação para ENAT3 é de Compra com Preço Justo de R$ 16,40/ação (potencial 

de alta de 18,9%). 

Fleury (FLRY3): Retiramos a Fleury da carteira para realização de lucro, após a ação ter registrado 

o melhor desempenho na carteira em novembro, alta de 12,0%. Seguimos com visão positiva para 

a empresa, que vem num processo de crescimento, com modernização via implementação de 

sistemas modernos em toda a sua cadeia de procedimentos, desde o operacional até o financeiro. 

A ação ultrapassou nosso preço justo de R$ 25,00 e com base nos resultados mais recentes e 

perspectivas passadas pela companhia elevamos este número para R$ 31,00. 

SLC Agrícola (SLCE3): A retirada da ação da carteira segue uma estratégia de realização de lucros 

após a alta no mês passado. Seguimos com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 

23,00/ação. A companhia possui um modelo de negócio competitivo e rentável, e que apresenta 

potencial de crescimento. Nesse contexto, vem buscando um equilíbrio ente crescimento nas 

culturas de maior valor agregado e incremento da geração de caixa, com foco na melhoria de 

produtividade agrícola, maior eficiência operacional e escala de produção. Ao final de junho de 

2019 o valor líquido dos ativos (NAV) era de R$ 4,6 bilhões, equivalente a R$ 24,22/ação, acima da 

cotação de mercado e, portanto, ainda não precificado. 

Taesa (TAEE11):  Mesmo retirando a ação de nossa carteira, mantemos uma visão positiva em 

relação à companhia, que tem apresentado um desempenho operacional consistente, com 

destaque para a qualidade na operação dos ativos, forte geração de caixa e o fato de ser boa 
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pagadora de proventos.  Com base no resultado do 3T19 a companhia distribuiu no mês passado, 

R$ 186,5 milhões na forma de dividendos e JCP com retorno líquido foi de 1,8%. A Taesa divulgou 

em 28/outubro, suas projeções de Investimentos (de 2019 a 2022), entre R$ 1.675 milhões e R$ 

1.830 milhões; e de Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 744 milhões (de 2020 a 2022), após a 

entrada em operação de cada um dos Empreendimentos 100% controlados pela companhia.   
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