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Carta de gestão  

“Nunca antes na história?”. Começamos essa carta mensal parafraseando o ex-presidente Lula, pois sua frase nos ajuda a fazer 

um gancho com o que vimos no mercado em janeiro. Não, não nos referimos ao julgamento de Lula, mas sim a forte performance 

observada no mercado de renda variável brasileira. Na carta passada chamamos atenção ao fato de que apesar do senso comum 

apontar para um ano complicado na bolsa por conta de eleições e incertezas, nosso foco deveria ser os fundamentos da economia 

e das empresas os quais seguem positivos, numa toada de recuperação após os difíceis anos de 2014, 15 e 16.   

O resultado foi que há tempos não tínhamos um mês de janeiro com uma performance tão boa da bolsa brasileira. Para ser mais 

exato, desde janeiro de 2006 que o Ibovespa não apresentava apreciação tão forte quanto a que vimos em janeiro (vide gráfico 

abaixo. Veja que a média de retornos do Ibovespa pós plano Real são de míseros 1,45% (linha vermelha).  (Fonte: Economática e 

elaboração interna)  

Imponderável. Nós da Valor Gestora achamos isso muito bom porque nos ensina uma lição, algo que na verdade sabemos, mas que 

por vezes esquecemos: a imponderabilidade do mercado! Olhando as estatísticas, os riscos atrelados ao julgamento de Lula, o não 

avanço de reforma da previdência e ainda alguns dados macroeconômicos que nos geram certo receio, teríamos argumentos para 

crer num janeiro morno, volátil e tenso. Nada disso, o Ibovespa encerrou com uma alta de 11,14%.   

Janeiro bom no mundo. Gostamos de ter um olhar mais amplo e global. Olhando “para fora” vemos que outras bolsas também 

“surfaram” o bom momento para o investimento em renda variável. Ou seja, foi um janeiro muito bom para o investimento em risco 

no mundo. No gráfico acima temos as performance de outras bolsas em janeiro. (Fonte: Wall Street Journal) 

(continua na pagina seguinte) 



 

 

Carta de gestão  

O que move as ações? Comentamos na carta passada que o fator que realmente move as ações é o crescimento da lucratividade 

dessas e usamos alguns gráficos para comprovar essa correlação (preço da ação e a lucratividade da empresa). Para quem não 

leu nossa carta passada, clique aqui. Portanto, em nossa visão, esse imponderável movimento de janeiro reside essencialmente 

num fluxo financeiro muito forte de recursos para o Brasil, o qual acreditamos ter relação com essa inflexão pela qual nossa econo-

mia passa. Logo, em nossa opinião, esse movimento tem muito menos a ver com Lula e Previdência e muito mais com o fluxo es-

trangeiro. O gráfico abaixo compara a entrada de recursos de estrangeiros em bases mensais desde janeiro de 2016. O fluxo de 

recursos estrangeiros que entrou na bolsa em Janeiro (até 27/01) foi de R$ 9,3 bilhões, o maior nos últimos 24 meses!  (Fonte: 

@LucasGeneve) 

Então a resposta para esse movimento muito forte e positivo que a bolsa passou agora em janeiro está dado: foi o apetite estran-

geiro por alternativas de investimento rentável em mercados emergentes. Como comparação o MSCI de emergentes (índice que 

agrega o desempenho das bolsas de países emergentes como o Brasil) subiu 7,77% em janeiro. Aquilo que comentamos na carta 

passada também ajuda a explicar esse movimento  

“Considerando que a economia mundial tem dados sinais de forte recuperação abre-se espaço para valorização das com-

modities, o que nos é favorável.” 

De fato as commodities também apresentaram valorização em janeiro e isso também nos foi favorável.  

 

Fevereiro. Para fevereiro acreditamos que é possível uma certa acomodação ou até realização na bolsa com os receios advindos da 

aprovação ou não de uma reforma da previdência, com a volta do congresso permeando o noticiário. Não obstante, o carnaval aca-

ba sendo um evento que rouba a atenção dos investidores locais a tende a reduzir a liquidez do mercado. Contrapondo isso, temos 

o início da safra de balanços do 4º trimestre de 2017 e fechamento do ano, os quais podem trazer volatilidade e oportunidades 

para o mercado de renda variável.  

Entretanto, nosso trabalho não é focado no curto prazo ou com o que irá acontecer com a bolsa no próximo mês. Administramos o 

seu e o nosso patrimônio, com uma cabeça voltada para o que pode ocorrer nos próximos 12 ou 24 meses. Nesse sentido.... 

 

Reforçando a visão para 2018.  Vamos nos permitir repetir o mesmo texto que escrevemos no início de janeiro:  

Seguimos crendo que o Brasil possui uma dinâmica própria de recuperação com a inflação permanecendo controlada (salvo 

sustos no câmbio) e com juros em patamares baixos que tendem a colaborar para estimular a economia; um cenário favo-

rável ao resulta-do financeiro por conta de menores despesas financeiras. Entendemos ser totalmente factível ver o Brasil 

crescer a taxas próximas a 2% com empregos e renda sendo gerados no maior ritmo dos últimos 4 ou 5 anos. Com maiores 

volumes de vendas e ganhos de eficiência, esperamos uma retomada e melhora de margens e lucratividade das empresas.  

Então vamos para o segundo mês do ano seguindo com nossa diligência e buscando sempre Valor nas empresas em que investi-

mos!  

Na página seguinte comentamos as performances dos nossos clubes.  

http://www.valorgestora.com.br/wp-content/uploads/2018/01/Carta-Mensal-Janeiro18.pdf


 

 

BOLSA E NOSSOS CLUBES.  

Como comentamos o mês de janeiro foi bom a bolsa e o Ibovespa teve alta de 11,14%; o dólar caiu 3,82%; e a curva de juros de 

longo prazo no Brasil (10 anos) fechou (caiu) 0,5 p.p. saindo de 10,21% para 9,72%, reflexo da maior confiança pelos investidores.  

AI VALE 

O clube AiVale com foco em dividendos e que segue a Carteira XP de Dividendos apresentou alta, mas aquém do Ibovespa - alta 

de 6,18% contra 11,14% do índice. Vale salientar que o índice de Dividendos (IDIV), que se assemelha ao Ibovespa, mas com em-

presas que tem um perfil semelhante as que compõe a carteira do AiVale, teve uma alta mais modesta de 9,88%.  

Num mês de forte alta de alguns papeis, grande parte da performance da carteira reside na forte alta de 3 ativos do setor financei-

ro: Itaúunibanco (ITUB4), a B3 (BVMF3) e o IRB (IRBR3) com altas de 23%, 14% e 10%. Os 3 ativos somados respondiam por 35% 

da carteira. Por outro lado, a 3 ativos tiveram fraca performance que prejudicaram o resultado composto: MRV (MRVE3) estável no 

mês, Tupy (TUPY3) com queda de 1% e Ecorodovias (ECOR3) com queda de 7% - tais ativos respondiam por 30% da carteira.  

Para esse mês, seguindo a Carteira XP Dividendos, aumentamos a diversificação adicionando 2 novos ativos e apenas reduzindo 

posições. Adicionamos a Metalurgica Gerdau (GOAU4) e as ações da Localiza (RENT3) com 8% e 7% de participação, e reduzimos 

participações em IRB, Ambev, Tupy, MRV e Ecorodovias. A composição e performance do clube se encontram na próxima página. 

BLUES 

O clube Blues com foco em dividendos e com ações de menor risco apresentou performance aquém do Ibovespa nesse mês com 

alta de 7,25% ante 11,14% do índice e 9,88% do índice de Dividendos (IDIV), que se assemelha ao Ibovespa, mas com empresas 

que tem um perfil semelhante as que compõe a carteira do Blues.  

Destaques de alta para as ações do setor financeiro que compões boa parte da carteira. As ações de Banco do Brasil (BBAS3), 

Itaúunibanco (ITUB4), B3 (BVMF3) e o IRB (IRBR3) tiveram altas de 25%, 23%, 14% e 10%. Os 4 ativos somados respondiam por 

42% da carteira ao final do mês. Na ponta contrária, São Martinho (SMTO3), AES Tietê (TIET11) e Sanepar (SAPR11) e  apresen-

taram fraca performance: -2,3%, -2,1% e -0,7%.   

Seguimos estudando e revisando o portfolio, mas em geral não realizamos trocas ao longo desse atípico mês de janeiro. Seguimos 

monitorando o mercado e acreditamos que após as fortes altas em alguns ativos, realizaremos algumas alterações de composição 

ao longo desse mês de fevereiro, aproveitando também a divulgação de resultados que acontecerão. A composição e performance 

do clube se encontram na próxima página. 

MAZONI E FOLK  

Mazoni e Folk apresentaram uma performance que consideramos satisfatória. O Mazoni apresentou alta de 9,13% e o Folk 9,46% 

ante 11,14% do Ibovespa. Explicamos: apesar de aquém do Ibovespa, nosso conservadorismo e posição relevante de caixa 

(encerramos o mês de dezembro com cerca de 25% em caixa) respondem por grande parte da underperformance relativa; já a 

seleção de ativos se mostrou acertada na medida em que nos permitiu ficar próximos ao Ibovespa num mês de forte alta como foi 

janeiro. Ainda que o caixa seja remunerado a CDI, esse foi bem aquém da performance do nosso benchmarking. Ao  longo do mês 

realizamos algumas compras e encerramos janeiro com 15% alocados em caixa. Apesar da mea-culpa de muitos recursos em cai-

xa, estamos muito tranquilos e vamos seguir trabalhando de forma séria e diligente para buscar melhorar essa performance e bater 

nosso benchmark.  

Em termos de destaques, tivemos alguns papéis performando muito bem. Destaque para as ações da construtora Trisul (TRIS3) 

que adicionamos nesse mês que passou e que tiveram forte alta de 33%. No mais Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), 

Vulcabras (VULC3) e Gerdau (GGBR4) também contribuíram positivamente com altas de 25%, 22%, 17% e 16%. Esses 5 ativos 

somados responderam por ~40% da composição da nossa carteira. Na ponta contrária, São Martinho (SMTO3) foi o destaque 

negativo com queda de 2,3%.  

Trocas. Ao longo do mês zeramos nossa posição em JSL (JSLG3) e elevamos a participação de B3 (BVMF3) e Banco do Brasil 

(BBAS3) em nossos portfólios. Como comentamos, adicionamos Trisul (TRIS3), em suma nossa tese e o racional de investimento 

no ativo é: (i) cenário macroeconômico favorável com a queda de juros, economia retomando, confiança do consumidor se expan-

dindo, uma melhora na geração de empregos; (ii) dados sugerem que estamos muito próximos de uma inflexão no setor imobiliário , 

especialmente o de São Paulo que é o mercado de atuação da Trisul; (iii) empresa voltando a elevar o número de lançamentos e 

divulgou recentemente uma prévia de vendas muito forte no 4T17, o que nos leva a crer na recomposição de margens e lucrativi-

dade dos próximos resultados; (iv) por fim seu valuation nos pareceu bastante atrativo com suas ações negociando com elevado 

desconto ante seu Patrimônio Líquido e o valor justo de seus ativos.  

GROOVE 

Nesse mês de fevereiro já demos início a operação do nosso novo Clube de Investimentos, o Groove. Este seguirá a mesma estra-

tégia de alocação e o mesmo perfil de risco dos clubes Mazoni e Folk.  



 

 

Performance e Composição 

AIVALE 

CLUBES VALOR GESTORA: 

Valor de Aplicação Inicial: R$ 10.000,00 

Valor Mínimo de Movimentação: R$ 500,00 

Saldo Mínimo de Permanência: R$ 2.000,00 

BLUES 



 

 

Performance e Composição 

MAZONI 

CLUBES VALOR GESTORA: 

Valor de Aplicação Inicial: R$ 10.000,00 

Valor Mínimo de Movimentação: R$ 500,00 

Saldo Mínimo de Permanência: R$ 2.000,00 

FOLK 
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