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Carta de gestão  

No mês de novembro o mercado “parou para respirar” após o forte movimento de alta de outubro o qual se deveu essencialmente 

ao desfecho das eleições. O Ibovespa apresentou alta de 2,4%, os juros de 10 anos seguiram cedendo, mas dessa vez mais timida-

mente saindo de 10,14% para 9,93%. Mas interessante notar que apesar do aparente otimismo com o mercado brasileiro, o dólar 

teve alta de 3,9%  fechando nos R$ 3,87. Qual explicação para juros em queda, bolsa para cima, mas um dólar apreciado? Um ce-

nário externo que segue conturbado.  

Entramos então em nosso segundo parágrafo contextualizando o leitor e cotista que o ano tem sido bastante negativo para o mundo 

dos mercados emergentes, ao qual o Brasil se insere. Sabemos que não somos uma ilha, mas de fato no Brasil, o mercado acioná-

rio vem tendo um bom desempenho, mesmo não apresentando uma alta exuberante que muitos investidores (inclusive nós) gostarí-

amos. Enquanto a bolsa da China, Turquia e do México, caem 20%, 17% e 14%, respectivamente. A bolsa brasileira acumula alta de 

17% - qualquer semelhança com o número do futuro presidente Bolsonaro é obra do acaso, (risos).  

Apesar do mercado já ter tido uma boa resposta a eleição, em nossa visão, entendemos que o ano não acabou e seguimos otimis-

tas. Na carta passada elencamos 5 pontos que sustentam esse otimismo e a crença que, em breve, poderemos alcançar os 100 mil 

pontos no Ibovespa (cerca de 12% de alta ante o patamar de fechamento de novembro). Obviamente que ainda que otimistas man-

temos a seletividade de ativos e seriedade na análise dos potenciais riscos.  

Contudo, vamos agora discorrer 4 pontos e 1 curiosidade que ajudam a sustentar esse otimismo. Vamos a eles:  

 

Ponto 1: Trégua na Guerra Comercial.  

O presidente Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em suspender as tarifas adicionais sobre os seus 

produtos por 90 dias. Por que isso é bom para o mercado? Independente de quem ganha ou perde nessa guerra, o fato é que ela 

vinha colocando pressão sobre as expectativas de crescimento mundial e isso vinha trazendo um tom negativo para as commodities 

e para o mercado em geral. Ao se chegar a uma aparente solução ou mesmo uma trégua, temos um evento novo, disruptivo no cur-

to prazo que entendemos ser muito positivo para o mercado de renda variável no mundo. Ainda que restem dúvidas se de fato os 

países chegarão a um acordo, no curto prazo, podemos ter certo alívio.   

 

Ponto 2: Cortes de produção do petróleo.        

Porque isso é importante? Porque a bolsa brasileira guarda uma relação bastante próxima ao desempenho das commodities. Dito 

de outra forma: quando as commodities sobem, existe uma grande chance da bolsa brasileira subir também. O petróleo é conside-

rado a “mãe das commodities” pela sua importância para economia. Portanto, podemos assumir certo otimismo caso haja recupera-

ção nos preços do petróleo. 

O gráfico abaixo ajuda a ver essa relação, com o índice Bovespa dolarizado em verde e o petróleo em vermelho. Como andam juntos 

esses 2 não é mesmo?  
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Ponto 3: Equipe de gestão técnica.   

Após as eleições o foco recaiu nas declarações e na transição para o novo governo. Dado a mudança na condução da política do 

país, todo e qualquer indicativo ajudam na leitura de possíveis cenários. Nesse sentido, nos agradou muito a definição dos nomes 

da equipe que irão compor o futuro governo. O motivo? Nomes essencialmente técnicos e descorrelacionados da cena política tradi-

cional. Além de Paulo Guedes na Fazenda, temos o nome de Roberto Campos Neto para o Banco Central, o qual acumula larga 

experiência na tesouraria do Santander; o nome do astronauta Marcos Pontes para Ciência e Tecnologia; Sergio Moro para o minis-

tério da Justiça; Ricardo Vélez Rodriguez para Educação, entre outros. Não obstante, a anunciada redução de ministérios é o cum-

primento de uma promessa de campanha e algo fundamental para o choque de gestão proposto e esperado. Somam-se a isso as 

reformas esperadas, privatizações e um melhor relacionamento internacional. Enfim, tivemos boas notícias do campo político.    

 

Ponto 4: Indicadores de confiança retomando.        

Talvez como reflexo desse 

novo momento que a polí-

tica vive, tivemos gratas 

surpresas de todos indi-

cadores de confiança da 

economia. Nada mais 

nada menos que todos 

indicadores mostraram 

melhora, são eles: confi-

ança do consumidor, a 

confiança do setor de 

serviços, a confiança do 

comércio e a confiança da 

indústria. Esta última 

(indústria) junto com a 

confiança do consumidor 

são importantes indicado-

res preditivos para o mer-

cado de ações. Ou seja, uma melhora nesses de forma sustentada, tende a refletir em altas na bolsa. O gráfico abaixo ajuda a evi-

denciar isso. Temos o EWZ (índice de ações brasileiras negociadas em Nova Iorque) em verde e a confiança da indústria medido 

pela CNI na linha preta.  

 

Curiosidade....   

Ainda que bastante pontual, e 

em nível de curiosidade mais 

do que análise, é interessante 

revisitar a estatística de de-

sempenho do mercado de 

ações nos meses de dezem-

bro. O gráfico abaixo apresen-

ta o desempenho do Ibovespa 

nos meses de dezembro nos 

últimos 24 anos (desde a 

existência do Plano Real). Em 

suma tivemos 8 meses de 

dezembro onde o Ibovespa 

apresentou queda, ante 16 

anos onde o índice subiu. 

Pensando em percentuais, 

tivemos alta em 67% das oca-

siões.  

 



 

 

BOLSA E NOSSOS CLUBES.  

Apesar da alta mais modesta, nossos clubes tiveram um bom mês com os 4 encerrando com altas acima do seu benchmarking o 

Ibovespa. Agradecemos a confiança e esperamos escrever-vos novamente com boas notícias em 30 dias. Em novembro o Ibovespa 

apresentou alta de 2,37%; o dólar também subiu (3,89%) encerrando em R$3,86 ; e os juros de 10 anos do Brasil cederam 0,2 pon-

tos percentuais para 9,9%.  

AI VALE E BLUES 

Tanto o clube Ai Vale quanto o Blues tiveram uma performance acima do Ibovespa. O Ai Vale apresentou alta de 2,85%, o Blues de 

2,64% ante 2,37% do Ibovespa. 

Atribuímos essa maior performance relativamente a melhora das perspectivas sobre o país e sobre sua conjuntura econômica. Não 

por acaso, ao olharmos as performance vemos que as ações de melhor desempenho foram empresas que se beneficiariam de uma 

retomada da economia. As ações da Mahle Metal Leve (LEVE3), Banrisul (BRSR6) e Bradesco(BBDC4) com altas de 16,24%, 

14,70% e 12,20% respectivamente.  

Na ponta negativa tivemos as ações de Bradespar (BRAP4) que novamente sofreu com números mais fracos de atividade na China 

que pesaram sobre o minério de ferro. As ações da Queiroz Galvão (QGEP3) também sofreram com um petróleo mais fraco e com 

um resultado do terceiro trimestre levemente abaixo do esperado pelo mercado. Vemos muito valor para a mesma no médio/longo 

prazo, aproveitando-se da valorização do petróleo, porém, infelizmente o papel vem sofrendo no curto prazo. Ainda em termos de 

resultados financeiros, vimos bons números de Unipar (UNIP6) e AES Tietê (TIET11).  

Alterações nos clubes Blues e Ai Vale. Fizemos apenas uma alteração relevante durante o mês que foi a adição de Mahle Metal Leve 

(LEVE3), case que vamos abordar melhor abaixo. 

MAZONI, FOLK E GROOVE 

O Mazoni, Folk e Groove apresentaram uma alta consistente, superando seu benchmark, com altas de 4,40%, 4,41% e 4,00% ante 

2,37% do Ibovespa. Na página seguinte o leitor encontra a composição completa da carteira, bem como as performances.  

Em termos de performance, no início do mês, adicionamos as ações da Metal Leve (LEVE3), uma decisão que se mostrou correta 

com suas ações acumulando alta de 16,24% durante pouco mais de 1 mês. Outros 3 ativos que performaram muito bem foram 

Ferbasa (FESA4), Banrisul (BRSR6), Sanepar (SAPR11) com altas de 17,90%, 14,70%, 10,65% respectivamente.  

Na ponta negativa tivemos as ações de Bradespar (BRAP4) que realizaram com a fraqueza do dólar frente o Real e números nova-

mente mais fracos de atividade na China que pesaram sobre o minério de ferro.  

Alterações. Aproveitando a volatilidade do mercado realizamos algumas mudanças. Zeramos nossa posição na empresa Azul 

(AZUL4), após exatamente 1 mês dentro da carteira e uma alta acumulada de 13,57% no mês. Além disso, adicionamos as ações 

da Metal Leve (LEVE3) e MRV Engenharia (MRVE3) nas carteiras. 

 

Sobre as empresas:  

 Adicionamos a Mahle Metal Leve (LEVE3) acreditando numa melhora da confiança da indústria pós eleições; não obstante 

dada a relevânca do mercado externo para ela, um ativo que se beneficia indiretamente por alguma alta do dólar; e por 

último, mas mais importante, uma boa empresa, com margens de retorno elevados (retorno sobre o patrimônio líquido de 

21%) e que paga bons dividendos (yield de 6%). Não obstante, o ativo tinha apresentado performance bastante fraca no 

ano, o que se configurava num bom ponto de entrada no ativo. De fato, suas ações nos surpreenderam positivamente no 

curto prazo com o ativo performando muito bem 

 MRV (MRVE3): carregamos MRV como uma das nossas maiores posições pois acreditamos que a retomada da confiança dos 

consumidores aliada a manutenção de juros baixos e a retomada da economia gerem impacto positivo no setor de constru-

ção no Brasil. Dito isso vemos a MRV negociando com um desconto sobre seu valor de patrimônio de 10%, e com suas 

ações apresentando uma performance relativa muito ruim no ano ante o Ibovespa e a média do setor. Entendemos que isso 

não se justifique e entendemos que o ativo se mostre interessante para termos uma posição no mesmo. 

 Banrisul (BRSR6) encerrou o mês com alta de 14,70%. Muito se deve ao bom resultado no 3º trimestre, com bons crescimen-

tos de receita e um ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) 17,3% (alta de 170 p.p. no trimestre). Além disso, a queda 

com PDD (Previsão de Devedores Duvidosos) foi um dos pontos fortes do resultado com uma redução de 24% (9M18) e 

também nos agradou a melhora na qualidade da carteira de crédito. 

 Ferbasa (FESA4) encerrou o mês com alta de 17,88%. Também puxado pelo bom desempenho do resultado no 3º trimestre, 

Ferbasa viu sua receita líquida alcançar 393 milhões no 3T18, alta de 12,7% vs 3T17. A companhia se favoreceu muito da 

valorização cambial e com o crescimento das exportações (principalmente nas ligas de silício), com aumento de 14% para 

as vendas no mercado externo no 3T18 e 61% no acumulado dos 9M18 vs 9M17. Seguimos vendo muito valor na empresa. 



 

 

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 
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mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
CLUBE AIVALE PLUS -7,16% -2,38% 6,41% -6,63% -0,01% 5,50% 2,85%
IBOVESPA -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38%

Diferença do Benchmark 3,71% 2,82% -2,47% -3,42% -3,48% -4,69% 0,47%
CDI 0,52% 0,52% 0,52% 0,57% 0,47% 0,54% 0,47%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 12 meses
CLUBE AIVALE PLUS¹ 0,28% 0,94% -6,21% 26,18% 21,14% 3,33% 6,59%
IBOVESPA 2,88% -2,91% -13,31% 38,94% 26,86% 17,15% 24,36%

Diferença do Benchmark -2,59% 3,85% 7,10% -12,75% -5,71% -13,82% -17,78%
CDI 0,45% 10,77% 13,18% 14,00% 9,93% 5,85% 6,42%

1  A variação percentual de 2013, refere-se a data de inicio do clube: 11/12/2013.

RENTABILIDADE MÊS

RENTABILIDADE ANO

mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
CLUBE BLUES¹ -5,94% -2,77% 6,47% -6,70% -0,05% 5,59% 2,64%
IBOVESPA¹ -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38%

Diferença do Benchmark 4,93% 2,43% -2,41% -3,49% -3,53% -4,59% 0,26%
CDI¹ 0,52% 0,52% 0,52% 0,57% 0,47% 0,54% 0,47%

2017 2018 12 meses
CLUBE BLUES¹ 0,37% 10,51% 14,63%
IBOVESPA¹ 5,89% 17,15% 24,36%

Diferença do Benchmark -5,52% -6,64% -9,73%
CDI¹ 2,28% 5,85% 6,42%

1  A variação percentual de 2017, refere-se a data de inicio do clube: 05/09/2017.

1  A variação percentual refere-se a data de inicio do clube: 05/09/2017.

RENTABILIDADE ANO

RENTABILIDADE MÊS



 

 

Performance e Composição 
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mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
CLUBE MAZONI -8,71% -3,35% 5,90% -4,26% 0,07% 14,51% 4,40%
IBOVESPA -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38%

Diferença do Benchmark 2,16% 1,85% -2,97% -1,05% -3,40% 4,32% 2,02%
CDI 0,52% 0,52% 0,52% 0,57% 0,47% 0,54% 0,47%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 12 meses
CLUBE MAZONI 6,84% -14,05% 2,36% 20,58% 33,19% 22,65% 33,30%
IBOVESPA 8,08% -2,91% -13,31% 38,94% 26,86% 17,15% 24,36%

Diferença do Benchmark -1,24% -11,14% 15,68% -18,35% 6,33% 5,50% 8,94%
CDI 4,03% 10,77% 13,18% 14,00% 9,93% 5,85% 6,42%

RENTABILIDADE MÊS

RENTABILIDADE ANO

1  A variação percentual de 2013, refere-se a data de inicio do clube: 18/07/2013.

mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
CLUBE FOLK -8,68% -3,19% 5,98% -4,22% 0,14% 14,42% 4,42%
IBOVESPA -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38%

Diferença do Benchmark 2,19% 2,01% -2,90% -1,01% -3,33% 4,24% 2,03%
CDI 0,52% 0,52% 0,52% 0,57% 0,47% 0,54% 0,47%

2017 2018 12 meses
CLUBE FOLK 20,35% 22,53% 33,14%
IBOVESPA 12,77% 17,15% 24,36%

Diferença do Benchmark 7,58% 5,38% 8,78%
CDI 9,93% 5,85% 6,42%

RENTABILIDADE MÊS

RENTABILIDADE ANO

1  A variação percentual de 2017, refere-se a data de inicio do clube: 17/02/2017.

1  A variação percentual de Fevereiro, refere-se a data de inicio do clube: 17/02/2017.

mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18
CLUBE GROOVE¹ -8,62% -2,72% 5,92% -4,07% 0,10% 14,22% 4,00%
IBOVESPA¹ -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38%

Diferença do Benchmark 2,25% 2,48% -2,96% -0,86% -3,38% 4,03% 1,62%
CDI¹ 0,34% 0,52% 0,52% 0,57% 0,47% 0,54% 0,47%

1  A variação percentual de Janeiro, refere-se a data de inicio do clube: 11/01/2018.

RENTABILIDADE ANO
2018 12 meses

CLUBE GROOVE¹ 20,41% 20,41%
IBOVESPA¹ 12,78% 12,78%

Diferença do Benchmark 7,63% 7,63%
CDI¹ 5,60% 5,60%

1  A variação percentual de 2018, refere-se a data de inicio do clube: 11/01/2018.

RENTABILIDADE MÊS
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