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INTRODUÇÃO 
 Estruturar e gerenciar um negócio próprio são uma alternativa que passa 

pela cabeça de muitas pessoas, especialmente jovens administradores. Mas o 

que ocorre na prática é que poucas dessas idéias acabam sendo postas em 

prática, pois geralmente os altos custos para se abrir um negócio próprio são um 

grande impedimento. Através deste estudo, pretende-se analisar os principais 

aspectos que envolveriam a estruturação de um clube de investimento, em tese 

um negócio que não envolve o investimento de muitos recursos. 

O desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil é uma realidade, e 

com o seu crescimento a tendência é que surjam diversas oportunidades de se 

ingressar neste segmento de mercado. Cabe aos empreendedores, identificar 

estas oportunidades e torná-las lucrativas. Dentro deste enfoque, a idéia do 

presente estudo é de mostrar na prática os principais aspectos que envolveriam a 

composição da carteira de ações de um clube de investimento.  

Dentro do mercado de capitais, existem diferentes métodos de avaliação 

de ações de empresas, todos eles suportados por diferentes teorias e métodos.  

Dentro destas teorias, ganham destaque a análise fundamentalista e análise 

técnica como sendo os dois principais métodos de avaliação de ações. Para o 

presente estudo, o método utilizado será o da teoria fundamentalista. A escolha 

deste método se deu em virtude da facilidade de compreensão do estudo e 

também da facilidade de obtenção e análise de dados. 

 Embora o foco de estudo deste projeto seja a composição da carteira de 

ativos de um clube de investimento, alguns outros aspectos também serão 

abordados, tais como as principais vantagens de se operar no mercado de 

capitais com um clube de investimento ao invés de outras formas, como por 

exemplo, um fundo de investimento. 
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1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 Com o processo de globalização, que resultou em um intenso intercâmbio 

entre os países, cada vez mais o mercado acionário vem adquirindo uma 

crescente importância no cenário financeiro internacional. Seguindo essa 

tendência mundial, os países em desenvolvimento procuram abrir suas 

economias para poder receber investimentos externos. Assim, quanto mais 

desenvolvida é uma economia, mais ativo é o seu mercado de capitais. Levando-

se em consideração estas tendências macroeconômicas, é de se esperar que o 

mercado acionário cresça em importância dentre as opções de investimentos para 

pessoas físicas.    

Em linha com estas tendências, podemos constatar que no decorrer dos 

últimos anos no Brasil, houve um aumento significante do número de pessoas 

físicas que vem buscando investir parte de seu capital em investimentos na Bolsa 

de Valores. Esta prerrogativa ganha força à medida que se analisa a quantidade 

de pessoas físicas que passaram a investir na bolsa de valores e, principalmente, 

o montante de capital que estas pessoas têm investido no decorrer dos últimos 

anos. De acordo com dados divulgados pela Bovespa, de 2002 a 2005, 257 mil 

pessoas cadastraram-se na Bolsa de Valores, tornando-se aptas a investir. 

Também de acordo com a Bovespa, apurou-se que no mês de Abril de 2006, 

pessoas físicas foram responsáveis por 23,76% da movimentação financeira da 

Bolsa. 

Levando-se em consideração os dados acima, vislumbram-se algumas 

oportunidades de ingressar neste mercado e atender a esta possível demanda 

crescente. Dentre as alternativas de serviços que podem ser oferecidas a este 

público potencial, está a de se estruturar, implantar e administrar um clube de 

investimento. Conforme definição da Bovespa, Clube de Investimento é um 

condomínio constituído por pessoas físicas que têm como objetivo aplicar 

recursos comuns em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação 

aplicável, com o seu Estatuto Social e Regulamento.    

Acredita-se que a administração de um clube de investimento é uma 

atividade que pode ser parcialmente terceirizada, permitindo, portanto, a 

conciliação de outras atividades com a administração do clube. Além disso, os 

custos de implantação e manutenção de um empreendimento deste porte são 
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bastante reduzidos, viabilizando a sua implantação. Pressupondo-se que um 

projeto destes seria uma atividade paralela à atividade de emprego formal, surge 

o seguinte questionamento: a estruturação, implementação e administração de 

um clube de investimento é uma alternativa rentável e viável como fonte de renda 

alternativa? 
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2 JUSTIFICATIVAS   

 Atualmente no mercado, existem várias opções de investimentos para 

quem deseja investir no mercado de capitais, e portanto, é necessário se fazer um 

comparativo entre as opções existentes para que se possa decidir qual destas 

opções é a mais atraente. Pretende-se avaliar através do presente estudo, se um 

Clube de Investimento seria uma boa alternativa para investidores e quais as suas 

vantagens em relação às outras opções de investimentos. Além disso, é 

necessário avaliar também qual o melhor método de se avaliar as ações que 

fariam parte da carteira do clube de investimento em questão. Caso venha a se 

comprovar, através do presente estudo, a viabilidade do negócio, este projeto 

pode ser transformado numa empresa de fato. 

Embora muitas pessoas tenham interesse em investir parte de seu capital 

em ações de empresas, a grande maioria dos investidores iniciantes necessita de 

apoio na sua tomada de decisão, devido ao fato de não conhecerem 

completamente os riscos e oportunidades destes tipos de investimentos. Além 

disso, a necessidade de análise financeira especializada e presença de custos 

fixos em operações financeiras levam inúmeros pequenos e médios investidores a 

unirem seus recursos para serem geridos de forma conjunta. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo do estudo é estudar a estruturação de um clube de investimento, 

com base nas teorias de carteiras e fundamentalista. Com base nestas teorias 

será efetuada uma análise que ações que comporiam a carteira de um clube de 

investimento. Caso o estudo se mostre eficiente, este poderá servir de base para 

a abertura de um clube de investimento. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - analisar o funcionamento de um clube de investimento, identificando quais 

as vantagens de se operar no mercado de capitais desta forma. 

 - realizar uma análise de ações identificando o conjunto que poderá compor 

a carteira de um clube de investimento num determinado momento 

 - Analisar a adequação do método utilizado para a seleção de ativos  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 Para uma melhor compreensão do tema de estudo neste projeto, foi 

efetuada uma revisão de literatura dos principais assuntos a serem abordados. 

Esta revisão abrange a definição e a descrição de alguns tópicos fundamentais 

para o desenvolvimento deste trabalho. Espera-se que esta fundamentação sirva 

de base para um entendimento mais profundo do tema abordado. 

 

4.1 CLUBE DE INVESTIMENTO 

   

Os clubes de investimento foram autorizados a funcionar no país desde 

1994. A legislação atual que dispõe sobre clubes de investimento é a Resolução 

303/2005 –CA, da BOVESPA.  Conforme conceito da CVM, um clube de 

investimento é um condomínio constituído por pessoas físicas para aplicação de 

recursos comuns em títulos e valores mobiliários. Numa definição mais informal, 

um clube de investimento pode ser definido como uma aplicação financeira criada 

por um grupo de pessoas que desejam investir seu dinheiro em ações de 

empresas.   

 

4.1.1 REGISTRO E ESTATUTO 

  

A BOVESPA é quem registra e fiscaliza os clubes, em conjunto com a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão do governo que regulamenta todo 

o mercado de ações. A legislação mais recente sobre o registro de clubes de 

investimento é a Resolução 303/2005, da BOVESPA. Segundo esta, o estatuto 

social dos clubes deve dispor no mínimo sobre os seguintes aspectos:  

a) política de investimentos e a forma de administração de carteira a ser adotada 

pelo Clube de Investimento; 

b) atribuições e responsabilidades do Administrador do Clube, do Gestor da 

Carteira, do Representante ou do Conselho de Representantes do Clube; 

c) aquisição e resgate de quotas, inclusive quanto à eventual existência de prazo 

de carência; 

d) condições exigidas pelo Clube de Investimento para a transferência de quotas 

para outros membros ou para terceiros ainda não membros do Clube, se houver; 
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e) taxa de administração, se houver; sua base de cálculo e a forma de 

remuneração do Administrador do Clube e do Gestor da Carteira, caso aplicável; 

f) hipóteses de dissolução do Clube de Investimento; 

g) procedimento a ser adotado na hipótese de morte ou incapacitação dos 

membros do Clube; 

h) critério para cálculo da quota, observadas as disposições contidas na 

legislação aplicável e no presente Regulamento; 

i) prazo de duração do Clube de Investimento; 

j) forma de convocação e período de realização da Assembléia Geral Ordinária;  

l) despesas aplicáveis ao resgate das quotas, se houver. 

 
 Analisando-se os dispositivos acima, constata-se que os clubes têm regras 

de funcionamento e política de investimentos bem definidas, dando mais 

segurança aos investidores.    

 

4.1.2 MEMBROS 

 

Os clubes de investimento devem possuir no mínimo 3 e no máximo 150 

pessoas. No entanto, quando o clube for constituído por funcionários, 

empregados ou contratados de uma mesma entidade, empresa ou mesmo grupo 

de sociedades; e integrado por membros ligados por vínculos associativos que 

formem uma coletividade determinada, desde que previamente autorizadas pela 

CVM, o número máximo de membros poderá ser superior ao limite previsto. 

Novos membros podem se associar ao clube, após a sua constituição. Nenhum 

membro do clube poderá deter mais de 40% do total de quotas do clube. Permite-

se que este limite seja excedido apenas em casos especiais, em virtude da 

retirada de membros. Nestes casos, existe um prazo de 120 dias para que haja 

um reenquadramento. Durante este período, o membro desenquadrado não 

poderá efetuar novas aplicações. 

 

4.1.3 QUOTAS 

Conforme a resolução 330/2005 – CA, da BOVESPA, tem-se o seguinte 

entendimento sobre as quotas do clube de investimento: a administração dos 
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recursos dos investidores é organizada na forma quotas sobre o investimento. 

Portanto, os recursos entregues pelos membros ao clube de investimento serão 

representados por quotas de igual valor. Todas as quotas são escriturais, ou seja, 

estas são mentidas em contas de depósito, sem a emissão de certificados. A 

quantidade inicial de quotas e o seu respectivo valor serão definidos pelo 

administrador do clube, quando da definição do estatuto do clube. O valor 

patrimonial da cada quota será resultante da divisão do patrimônio líquido pelo 

número de quotas emitidas no encerramento de cada dia. Os membros do clube 

têm o direito de adquirir novas quotas, conforme o seu valor patrimonial na data 

da aquisição. O resgate de quotas também será efetuado pelo seu valor 

patrimonial. Por fim, quando da ocorrência de assembléias gerais do clube, cada 

quota corresponderá a um voto nas deliberações. 

 

 

4.1.4 A ADMINISTRAÇÃO DO CLUBE 

   

A administração de clubes de investimento é caracterizada pela 

participação das seguintes partes: representante, conselho de representantes, 

administrador do clube e gestor da carteira. O representante e o conselho de 

representantes têm a função representar os interesses do clube e dos demais 

quotistas perante o administrador do clube. Estes representantes não recebem 

remuneração pela sua participação.  

O administrador do clube é responsável pela operacionalização dos fundos, 

efetuando as transações de compra e venda de títulos. Além disso, o 

administrador deve elaborar e manter os registros contábeis e providenciar 

documentação necessária para a comprovação das obrigações tributárias. Outras 

atribuições do administrador são: remeter aos membros do clube a posição 

mensal de desempenho do clube, posição patrimonial do clube e posição 

individual de cada membro. Ao menos uma vez ano, também devem ser remetida 

aos membros, uma posição da composição de carteira do clube. A prestação de 

informações à BOVESPA também deverá ser executada pelo administrador. 

Como responsável pelas decisões estratégicas do clube, existe o gestor de 

carteira. Este profissional será encarregado da gestão dos recursos, tomando 
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decisões referentes a aplicações de recursos. Este agente é responsável por 

prestar informações à BOVESPA e CVM, quando necessário, quanto às 

operações realizadas. Este gestor poderá ou não ser remunerado, dependendo 

do estatuto de cada clube. Caso haja remuneração, o gestor deverá estar 

previamente autorizado pela CVM para o exercício desta função. 

 Constata-se, portanto, que existe uma clara divisão de funções entre o 

administrador do fundo e o gestor de carteira. O administrador irá executar as 

decisões efetuadas pelo gestor. A responsabilidade pelas decisões será do gestor 

de carteira. São responsabilidades comuns a estes dois agentes: prestar 

informações à BOVESPA e manter registros e documentos referentes às 

operações realizadas, assim como verificar o cumprimento da legislação. Estes 

agentes não podem fazer uso de recursos do clube para empréstimos ou 

concessão de crédito de qualquer modalidade.  

 

4.1.5 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 

  

A remuneração do administrador do clube se dá através de taxa de 

administração, celebrada através de contrato de prestação de serviços. O mais 

comum é que esta taxa de administração seja proporcional ao patrimônio líquido 

do fundo. As taxas irão variar, dependendo do tipo e perfil do clube. Outro método 

de remuneração é a taxa de performance. Esta taxa está vinculada ao ganho 

líquido da carteira, definido pela diferença entre o valor da carteira no final de 

cada período e o valor inicial da mesma, corrigido por algum índice previamente 

estabelecido. Os índices geralmente utilizados como indexadores são IBOVESPA, 

CDI e IGPM. O objetivo da taxa de performance é induzir à boa administração do 

fundo. Portanto, rendimentos inferiores à média do mercado não são 

remunerados. O Estatuto Social deve estabelecer se na remuneração do 

Administrador do Clube já estão inclusas, entre outras, despesas administrativas, 

com impressos (estatuto, termo de adesão, prospectos), expedição de 

correspondências, remessa de relatórios aos membros do Clube, taxas de 

custódia. 
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4.1.6 OPERAÇÕES PERMITIDAS 

  

Conforme o a resolução 303/2005 – CA, da BOVESPA, as aplicações de 

clubes de investimento deverão ser efetuadas em títulos e valores mobiliários, nos 

mercados administrados por bolsas de valores ou mercados de balcão, atentando 

para as seguintes condições: 

- operações no mercado a vista, no mercado de vendas a termo cobertas, de 

lançamentos de opções cobertos e fechamentos de posições existentes, sem 

qualquer restrição; 

- operações de compra a termo, de compra de opções e no mercado futuro sobre 

ações e índices de ações e de opções sobre índices de ações, somente poderão 

ser realizadas quando houver previsão no Estatuto Social do Clube de 

Investimento. 

- operações de vendas a futuro e lançamentos de opções sobre índices de ações 

somente poderão ser feitas com o objetivo de proteger posições detidas no 

mercado a vista, até o limite de 50% do valor desta; 

- compras no mercado futuro sobre ações, índices de ações e opções sobre 

índices de ações não poderão exceder a 15% do valor da carteira do clube; 

- operações de estratégias com opções de compra, envolvendo posições titulares 

e lançadoras sobre os mesmos ativos objeto, desde que as posições titulares 

tenham vencimento igual ou posterior ao das lançadoras e o preço de exercício 

das posições titulares seja igual ou inferior ao das posições lançadoras. 

- operações de estratégias com opções de venda, envolvendo posições titulares e 

lançadoras sobre os mesmos ativos objeto, desde que as posições titulares 

tenham vencimento igual ou posterior ao das lançadoras e o preço de exercício 

das posições titulares seja igual ou superior ao das posições lançadoras. 

- a somatória das operações nos mercados de derivativos envolvendo compra a 

termo, compra de opções, compra no mercado futuro sobre ações, compra de 

índices de ações, compra de opções de índices de ações e operações com 

estratégias não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor da carteira do 

Clube de Investimento. 
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 Para operações que envolvem risco alto, como por exemplo, compras a 

termo, compras de opções e de mercados futuros, é necessário que haja prévia 

concordância dos membros do clube para que este tipo de operação seja 

efetuada, visto que podem ocorrer perdas patrimoniais relevantes e até ocorrência 

de patrimônio líquido negativo em casos extremos. 
  

  

4.1.7 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

 

Os recursos do Clube de Investimento, constituído nos termos do Estatuto 

Social e do presente Regulamento, serão aplicados, pelo Gestor da Carteira, no 

mínimo, 51% em ações e/ou bônus de subscrição e/ou debêntures conversíveis 

em ações de emissão de companhias abertas adquiridas em bolsa de valores ou 

no mercado de balcão organizado ou durante período de distribuição pública, ou 

ainda, adquiridas de empresas em processo de privatização. Como alternativa, 

estes 51% dos recursos do clube podem ser aplicados também em quotas de 

fundos de investimento que tenham sua carteira constituída exclusivamente de 

ações representativas de índices de mercado calculados pelas bolsas de valores 

ou por quotas de fundos de investimentos em ações administrados por 

instituições autorizadas pela CVM.  

O restante dos recursos do fundo poderá ser aplicado em: 

- quotas de fundos de renda fixa e de direitos creditórios; 

- quotas de fundos de investimento imobiliários, com registro de negociação em 

bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado; 

- títulos de renda fixa de livre escolha do Gestor da Carteira; 

- outros valores mobiliários adquiridos em bolsa de valores ou no mercado de 

balcão organizado ou durante período de distribuição pública. 

 Todos os títulos adquiridos devem ser de titularidade do clube, mantidos 

por instituição financeira autorizada a custodiar estes títulos. Igualmente, as 

ordens de compra e venda de títulos, também são mantidas em nome do clube de 

investimento. Caso o clube recebe dividendos, provenientes dos títulos adquiridos 

pelo clube, estes recursos podem ser reinvestidos no próprio clube, desde que 

isto esteja previsto no estatuto do clube. 
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4.1.8 ASSEMBLÉIA GERAL 

  

O órgão deliberativo máximo do Clube de Investimento é a Assembléia 

Geral que, convocada e instalada de acordo com o Estatuto Social e com o 

presente Regulamento, terá poderes para decidir todos os negócios relativos ao 

objeto do Clube e tomar as resoluções que julgar convenientes a sua defesa e 

desenvolvimento (artigo 37 do regulamento anexo à resolução 303/2005 - CA).  

 A ocorrência de assembléias gerais nos clubes vai depender do seu 

estatuto, alguns clubes prevêem uma participação mais ativo dos membros, 

enquanto outros apenas passam informativos aos membros. Nos casos de 

convocação, a divulgação deve ocorrer das seguintes formas: publicação de edital 

de grande circulação, carta registrada com aviso de recebimento, comunicação 

eletrônica e lista de ciência assinada pelos membros do clube ou seus 

procuradores. Em primeira convocação, a assembléia irá se instalar com a 

presença da maioria absoluta dos seus membros. Já em segunda convocação a 

assembléia se instalará com qualquer número de membros presentes. Cópias das 

atas das assembléias devem ser encaminhadas à BOVESPA, num prazo máximo 

de 7 dias após a sua realização. 

 

4.1.9 DISSOLUÇÃO DO CLUBE 

 

Em caso de dissolução do Clube de Investimento, inclusive a compulsória, 

o Gestor da Carteira terá o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à venda dos 

valores mobiliários componentes da carteira e à entrega, em dinheiro, aos 

membros do Clube, da importância a que fizerem jus, na proporção das quotas 

que possuírem.  

Ocorrendo a dissolução do Clube de Investimento, quando o mercado 

efetivamente apresentar comportamento excepcional em relação aos títulos e 

valores mobiliários componentes da carteira, tal como a falta de liquidez, o 

Administrador do Clube deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à 

distribuição eqüitativa, entre os membros do Clube, de todos os títulos e valores 
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mobiliários pertencentes ao Clube e de eventuais valores, em dinheiro, existentes 

na época da dissolução. 

 

4.1.10 PROSPECTO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

 No caso do clube possuir um prospecto, para captar investidores, este 

deverá conter todas as informações relevantes para os potenciais membros 

relativas à política de investimento do Clube de Investimento e dos riscos 

envolvidos, bem como os principais direitos e responsabilidades dos membros do 

Clube, do Representante, do Conselho de Representantes, do Administrador do 

Clube e do Gestor da Carteira. Todos os membros do clube devem receber este 

prospecto, e no caso de alterações no prospecto, o clube deve encaminhar à 

BOVESPA e aos membros cópia do mesmo. 

 

 

4.2 MERCADO DE CAPITAIS 

“O mercado de capitais pode ser definido como um conjunto de instituições 

que negociam com títulos e valores mobiliários, objetivando a canalização dos 

recursos dos agentes compradores para os agentes vendedores” (Pinheiro, 2005, 

p.135). 

 O mercado de capitais existe para estimular o desenvolvimento de 

empresas e, consequentemente, da economia de um país. Neste mercado 

ocorrem as negociações dos valores mobiliários. Entre o mercado financeiro e o 

mercado de capitais, a principal diferença é a ausência do spread bancário, o que 

torna a captação de recursos por empresas mais barata, pois no mercado de 

capitais a instituição financeira não faz intermediação entre o detentor de recursos 

e aquele que necessita de financiamento. As operações que ocorrem no mercado 

de capitais são denominadas operações de renda variável.  
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4.3 AÇÕES 

 Segundo Fortuna, uma ação representa a menor parcela do capital social 

de uma sociedade dividida por ações. Também conhecidas como quotas de 

capital social, as ações tem a característica de serem títulos representativos de 

propriedade, que são remunerados pelos lucros, ou prejuízos, decorrentes da 

atividade da empresa emissora. Pode-se afirmar que é o mercado onde o dinheiro 

investido serve para financiar a produção de empresas. Ações podem ser 

adquiridas por investidores ou outros interessados por subscrição, na constituição 

ou aumento de capital, ou então quando do lançamento primário de ações.  

No mercado primário, a empresa oferta as suas ações ao mercado através 

de um banco de investimento. A empresa terá o seu capital aberto através da 

emissão destes títulos.  A empresa que necessita de recursos para investir em 

sua atividade comercial, recorre ao mercado de valores mobiliários, emitindo 

ações, e financiando-se através de pessoas físicas ou jurídicas detentoras de 

capital. No mercado secundário, as ações são negociadas depois de subscritas, 

sendo negociadas através de bolsas de valores ou do mercado de balcão.  

 

4.4 BOLSA DE VALORES – HISTÓRICO E FUNCIONAMENTO NO BRASIL 

Fundada em 1890 a bolsa de Valores de São Paulo, BOVESPA, tem uma 

longa história de serviços prestados ao mercado de capitais e à economia 

brasileira. Até meados da década de 60, a BOVESPA e as demais bolsas 

brasileiras eram entidades oficiais corporativas, vinculadas às secretarias de 

finanças, atuais Secretarias da fazenda estaduais dos governos estaduais e 

compostas por corretores nomeados pelo poder público. Desde a década de 60, 

tem sido constante o desenvolvimento da BOVESPA, seja no campo tecnológico, 

seja no plano da qualidade dos serviços prestados aos investidores, aos 

intermediários do mercado e às companhias abertas. 

Com as reformas do sistema financeiro nacional e do mercado de capitais 

implementadas nos anos de 1965 e 1966, as bolsas assumiram a característica 

institucional que mantêm até hoje, transformando-se em associações civis sem 

fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.A antiga 
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figura individual do corretor de fundos públicos (era os corretores autônomos de 

confiança de cada investidor) foi substituída pela da sociedade corretora ou as 

atuais corretoras de valores, empresa constituída sob a forma de sociedade por 

ações nominativas ou por cotas de responsabilidade limitada. A Bolsa de Valores 

de São Paulo é uma entidade auto-reguladora que opera sob a supervisão da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

Em 1972, a BOVESPA foi a primeira bolsa brasileira a implantar o pregão 

automatizado com a disseminação de informações on-line e em real time, através 

de uma ampla rede de terminais de computador. No final da década de 70, a 

BOVESPA foi também pioneira na introdução de operações com opções sobre 

ações no Brasil; nos anos 80 implantou o Sistema Privado de Operações por 

Telefone(SPOT). Na mesma época, a BOVESPA desenvolveu um sistema de 

custódia fungível de títulos e implantou uma rede de serviços on-line para as 

corretoras.  Em 1990, foram iniciadas as negociações através do Sistema de 

Negociação Eletrônica - CATS (Computer Assisted Trading Sistem) que operava 

simultaneamente com o sistema tradicional de Pregão Viva Voz. Em 1997, foi 

implantado com sucesso o novo sistema de negociação eletrônica da BOVESPA, 

o Mega Bolsa. Além de utilizar um sistema tecnológico altamente avançado, o 

Mega Bolsa amplia o volume potencial de processamento de informações e 

permite que a BOVESPA consolide sua posição como o mais importante centro 

de negócios do mercado latino-americano. A ampliação do uso da informática foi 

a marca das atividades da BOVESPA em 1999, com o lançamento do Home 

Broker e do After-Market, ambos meios para facilitar e tornar viável a desejada 

participação do pequeno e médio investidor no mercado. 

O Home Broker permite que o investidor, por meio do site das Corretoras 

na Internet, transmita sua ordem de compra ou de venda diretamente ao Sistema 

de Negociação da BOVESPA. Neste sentido, o sistema da BOVESPA é único no 

mundo. Nos Estados Unidos, as ordens são executadas, em sua maioria, fora do 

âmbito das bolsas de valores e, portanto, nem sempre ao melhor preço. 

O After-Market é outra inovação da BOVESPA, pioneira em termos 

mundiais, que oferece a sessão noturna de negociação eletrônica. Além de 
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atender aos profissionais do mercado, este mecanismo também é interessante 

para os pequenos e médios investidores, pois permite que enviem ordens por 

meio da Internet também no período noturno. Atualmente, a BOVESPA é o maior 

centro de negociação com ações da América Latina, destaque que culminou com 

um acordo histórico para a integração de todas as bolsas brasileiras em torno de 

um único mercado de valores - o da BOVESPA. Des do inicio de 2006 a Bolsa de 

Valores de São Paulo, opera somente em pregão eletrônico. 

 
4.5 ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DE ATIVOS 

  Segundo o site www.expomoney.com, a premissa básica da análise 

fundamentalista é que o valor justo para as ações de uma empresa se define pela 

sua capacidade de gerar lucros no futuro. Consiste na avaliação do patrimônio da 

empresa e de sua projeção para determinar o valor intrínseco da ação. A análise 

fundamentalista leva em consideração o ambiente macroeconômico interno e 

externo. Fatores como taxas de inflação, taxas de câmbio, nível de emprego, 

inflação e taxas de juros praticadas são levados em consideração. Além disso, 

também são analisados o desempenho da concorrência, a competitividade da 

empresa e a sua tecnologia. Dentro da empresa, são avaliados os históricos de 

desempenho econômico e financeiro em anos anteriores, projeções de vendas 

para o futuro e estimativas de preços e benefícios fiscais e impostos. Este tipo de 

análise geralmente envolve também: análise dos balanços trimestrais entregue à 

CVM, visitas à empresa, participação de seminários, palestras e leituras 

especializadas; conversas com o diretor de relações com o mercado. 

 “Pode-se conceituar análise fundamentalista como o estudo de toda a 

informação disponível no mercado sobre determinada empresa, com a finalidade 

de se obter seu verdadeiro valor, e assim formular uma recomendação de 

investimento.” (Pinheiro, 2005, p.223). 

 São consideradas vantagens da análise fundamentalista a tranqüilidade 

para se realizar os investimentos, pois se adquire um ativo sabendo que se está 

pagando um valor inferior ao preço justo, ter-se o conhecimento do retorno 

esperado e ser possível efetuar o monitoramento de variáveis importantes que 
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afetam o investimento. Acredita-se que o investimento possa ser otimizado com a 

ajuda da análise técnica. 

 Existem também os métodos baseados em índices bursáteis cujo objetivo 

não é o cálculo de um valor absoluto para uma empresa, mas sim uma 

comparação com o restante do mercado. Segundo Pinheiro (2005) este método 

baseia-se nos resultados da empresa e é muito utilizado na valorização de ações 

na bolsa de valores. O P/L (Preço por ação/Lucro líquido por ação) é o mais 

comum e também o mais completo índice que se utiliza para a análise 

fundamentalista.  Intuitivamente pode-se dizer que o P/L mede o número de anos 

que o acionista terá para recuperar o seu dinheiro, algo como um “payback”, no 

entanto sob a ótica do lucro da empresa e não do lucro ao acionista, pois a 

empresa tende a não distribuir todo seu lucro parte dele é reinvestido no negócio. 

Este indicador pode ser calculado sobre o lucro do último período ou sobre uma 

projeção de lucro. Outro indicador é o P/VPA (Preço por ação/ Valor patrimonial 

ajustado), este índice compara o valor de mercado da empresa com seu valor 

contábil, ele não considera o conceito de rentabilidade. Quanto mais baixo é o 

índice mais barato esta a empresa. 

 Por fim temos o índice de Valor dos dividendos ou Dividend Yield (DY), ele 

é calculado dividindo o dividendo por ação pelo preço da ação, desta forma 

obtêm-se o percentual anual de dividendo pago em relação ao preço atual da 

ação. É a rentabilidade que a ação gerou ao acionista, sem considerar suas 

variações de preço. Pode ser calculada com previsão de dividendos futuros ou 

com base no já realizado.  

  

4.6 TEORIA DE CARTEIRAS 

 “Um portfólio é uma coletânea variada de investimentos que através da 

diversidade dão um certo elemento de estabilidade. Geralmente, se constrói um 

portfólio com um objetivo específico em mente”. (Bruce, 2001. p.46)  

 “A Existência de risco significa que o investidor não pode mais associar a 

um único número ou resultado ao investimento em qualquer ativo. O resultado 

precisa ser descrito por um conjunto de valores e suas probabilidades de 
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ocorrência, ou seja, por uma distribuição de freqüências ou de retornos”. (Elton, 

2004, p.59) 

 Uma das mais importantes questões dentro das teorias financeiras diz 

respeito à administração eficiente de carteiras, quando se espera obter uma 

alocação eficiente de capital. A base da teoria de carteiras é formada através da 

relação entre os elementos risco e retorno. De forma geral, não é fácil definir de 

maneira precisa as atitudes dos investidores ante estes dois elementos, mas é 

necessário que levemos em consideração algumas premissas para melhor 

explicar esta teoria:  

- quando têm de escolher entre dois portfólios de mesmo risco, os investidores 

estariam sempre dispostos a ganhar mais, ou seja, escolheriam o portfólio de 

maior retorno. 

- Da aversão aos riscos: quando postos diante de dois portfólios de mesmo 

retorno, os investidores escolheriam o de menor risco. 

 Através da teoria moderna das carteiras, acredita-se que uma boa 

diversificação poderia reduzir os riscos. Além da diversificação, existe outra forma 

de se diminuir o risco: compor uma carteira balanceada com ativos de alto risco 

com outros de baixo risco. Este balanceamento é mais utilizado para carteiras em 

que se espera um retorno de longo prazo, portanto a sua aplicabilidade irá variar 

de acordo com o perfil do investimento. É bastante incomum que algum investidor 

venha a investir todo o seu capital em apenas um tipo de ação. Portanto, a idéia 

principal da teoria das carteiras é de que um portfólio diversificado pode ajudar os 

investimentos a obterem um balanceamento entre risco e retorno. Além disso, 

além da análise individual dos títulos que irão compor a carteira, é necessário que 

o portfólio como um todo seja periodicamente revisado, a fim de garantir que os 

objetivos propostos pelos investidores venham a ser alcançados.  

 Outro fator a ser levado em consideração é em relação aos pesos das 

carteiras. Para se descrever uma carteira é necessário discriminar o percentual do 

valor da carteira aplicado em cada ativo. Pesos da carteira são os percentuais do 

valor da carteira total correspondentes a cada ativo específico. 
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 Segundo Ross (2002), o retorno esperado de um ativo é a expectativa 

futura de retorno de um ativo com risco. Geralmente, o retorno esperado de um 

título ou ativo é igual à soma dos retornos possíveis multiplicados pelas 

respectivas probabilidades de ocorrência. O retorno esperado de uma carteira 

consiste na média ponderada dos retornos esperados de cada ativo, o peso 

aplicado a cada ativo corresponde à fração do valor da carteira aplicada naquele 

ativo. Mas não basta termos uma medida de retorno sem saber o quanto os 

resultados diferem da média, ou seja, quanto estas taxas podem afastar-se da 

média. A forma de calcular esta diferença é através da variância, quanto maior for 

a variância do ativo maior sua variação em relação à média de retorno esperado, 

sendo assim maior será a volatilidade e o risco. A raiz quadrada da variância é o 

desvio-padrão, a probabilidade de um retorno estar dentro do intervalo de um 

desvio-padrão de distância da média é de 68,26%, no caso de dois desvios a 

probabilidade é de 95,44% e no caso de três desvios a probabilidade é de 

99,74%. 

“Quando falamos em risco, nos referimos a uma medida quantitativa: o 

desvio-padrão. A medida do desvio representa a expectativa de risco que temos 

em relação a um ativo financeiro.” (Securato, 2005. p.356)  

Ross (2002) classifica os riscos em dois tipos: risco sistemático e risco não 

sistemático. O risco que influencia grande número de ativos e também conhecido 

como risco de mercado seria o risco sistemático. Já o risco não sistemático afeta 

no máximo um pequeno número de ativos, sendo também conhecido de risco 

específico. O princípio da diversificação assume que distribuição de um 

investimento em vários ativos irá eliminar parte, mas não a totalidade do risco. 

4.7 ÍNDICE DE SHARPE 

Para suportar a teoria das carteiras é necessária a utilização de alguns 

índices, que serviriam para dar suporte às teorias propostas. Um dos indicadores 

mais reconhecidos e eficientes é o índice de Sharpe. Este indicador expressa a 

relação retorno/risco, informando se o fundo oferece rentabilidade compatível com 

o risco a que expõe o investidor, ou seja, quanto de retorno um ativo está gerando 

para cada unidade de risco assumida. O calculo é bastante simples, bastando 
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dividir o prêmio pelo risco pelo desvio padrão. O prêmio pelo risco é o retorno 

médio da carteira subtraído pelo retorno livre de risco. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, foram adotados os 

seguintes procedimentos: estudo exploratório e estudo descritivo. 

 O estudo exploratório foi utilizado para se fazer um levantamento de quais 

as vantagens de se operar com um clube de investimento. As informações foram 

obtidas através empresas especializadas em investimentos no mercado de 

capitais e administradores de clubes de investimento. Além disso, foi efetuado um 

estudo específico a fim de identificar formas de manter investidores em épocas de 

queda da bolsa de valores. 

 O estudo descritivo foi efetuado da seguinte forma: com base na análise 

fundamentalista, foram selecionados ativos para compor a carteira do clube de 

investimento. Os dados utilizados para este estudo foram obtidos através da 

internet e do software economática. Com base nestes dados obtidos, foi efetuada 

a análise dos dados e seleção das ações a compor o clube de investimento. 
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6 SELEÇÃO DOS ATIVOS DO CLUBE 
 O primeiro passo dado para selecionar os ativos que compõem a carteira 

do clube de investimento se iniciou com a obtenção de uma base de dados 

contendo informações de todas as empresas listadas na BOVESPA. Esta base de 

dados foi obtida através do software Economática, sendo este um programa 

específico para obtenção de informações de empresas listadas em diversas 

bolsas de valores. Este programa permite que o usuário defina quais informações 

e/ou indicadores deseja obter, sendo estas informações exportadas para uma 

planilha em Excel, facilitando assim o processo posterior de análise destas 

informações.  

Já neste momento da obtenção da base de dados, foi necessário definir 

quais os indicadores que seriam utilizados para selecionar as ações que 

apresentam melhores possibilidades de retorno. Existe uma diversidade enorme 

de indicadores disponíveis para análise, cabendo ao administrador da carteira o 

papel de mapear qual a combinação de indicadores ideal para a seleção das 

ações. O número de indicadores utilizados para filtrar quais as melhores ações 

pode variar, mas a idéia é que seja usada uma combinação de indicadores que 

irão auxiliar no processo decisório. 

 Depois de definidos quais os indicadores que seriam utilizados, definiram-

se os parâmetros aplicados a cada indicador e com base nestes parâmetros, 

foram efetuados filtros a fim de selecionar as ações que apresentavam bom 

desempenho em relação aos indicadores utilizados para análise. Nesta primeira 

parte da seleção de ativos, faz-se, portanto, uma amostra quantitativa, 

selecionando-se os ativos apenas com base nos indicadores.  

  Seguem abaixo os indicadores utilizados, e os parâmetros aplicados a 

cada um destes indicadores: 

 
6.1 PRESENÇA EM BOLSA 

 A presença em bolsa de uma ação representa, em números percentuais, a 

quantidade de vezes que este ação foi negociada na bolsa de valores num 

determinado período de tempo. Tem-se o entendimento de que este indicador é 

bastante importante para o processo de escolha das ações do clube, pois talvez 

mais importante do que possuir um ativo valioso seja o fato de conseguir negociar 
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este ativo pelo seu preço real com facilidade. Para a análise da base de dados, foi 

definido que a presença em bolsa seria o primeiro indicador a ser utilizando, 

sendo selecionadas todas as ações que foram negociadas em todos os pregões 

no decorrer dos últimos 12 meses. Aplicando-se o filtro sobre a base de dados, de 

um inicial de 1010 ações restaram 145. 

 

6.2 RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Representa o retorno dos recursos próprios investidos na empresa. Esse 

índice, expresso pela relação entre recursos líquidos obtidos em determinado 

período e capital próprio empregado, é de grande importância para o acionista da 

empresa. Exerce, inclusive, influência a médio e a longo prazo sobre o valor de 

mercado de ações. O importante deste indicador, é que ele permite que 

comparemos empresas de diferentes tamanhos e setores. A interpretação para 

este indicador é de que quanto maior for o retorno melhor será o indicador. 

 Sobre as 145 ações restantes do filtro inicial, calculou-se a média do 

retorno sobre o patrimônio líquido, obtendo-se o valor médio de 16,10%. Sobre 

este valor aplicou-se um percentual de 20% e foram filtradas todas as ações que 

possuíam um retorno sobre o patrimônio líquido acima deste percentual, sendo 

19,32% o valor utilizado para efetuar o filtro. Após esta segunda filtragem, o 

número de ações remanescentes foi de 56, conforme listagem abaixo: 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

AES Tiete PN Energia Elétrica 100 83,4 8,6 AES Tiete Empreendimentos Ltda 
Alpargatas PN Têxtil 100 22,9 10,5 Camargo Correa S/A 
Aracruz PNB Papel e Celulose 100 22,9 11,2 Arainvest Participacoes S/A 
Banespa PN Finanças e Seguros 100 23,8 11,6 Banco Santander S/A 
Bco Itau Hold Finan PN Finanças e Seguros 100 32,7 12,3 Itausa Investimentos Itau S/A 
Bradesco ON Finanças e Seguros 100 28,1 10,9 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Bradesco PN Finanças e Seguros 100 28,1 11,4 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Bradespar PN Outros 100 24 10,3 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Brasil ON Finanças e Seguros 100 31,6 6,5 Tesouro Nacional 
CCR Rodovias ON Transporte Serviç 100 36 16,8 Serveng-Civilsan S.A. Emp. Assoc. 
Celesc PNB Energia Elétrica 100 22,3 4,9 Estado de Santa Catarina 
Cemar ON Energia Elétrica 100 78,3 5,4 Equatorial Energia S/A 
Cemig ON Energia Elétrica 100 21,2 7,7 Estado de Minas Gerais 
Cemig PN Energia Elétrica 100 21,2 9,1 Estado de Minas Gerais 
Coelce PNA Energia Elétrica 100 31,9 5,7 Investluz S.A. 
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Comgas PNA Petróleo e Gas 100 35 9,4 Integral Holdings S/A 
Confab PN Siderur & Metalur 100 24,8 9,4 Siderca Socied. Anom. Ind. Y Coml. 
Contax ON Outros 100 21,4 15,8 Telemar Participacoes S.A. 
Contax PN Outros 100 21,4 9 Telemar Participacoes S.A. 
Copesul ON Química 100 34,8 8,6 Brasken S.A. 
CPFL Energia ON Energia Elétrica 100 25,7 11,2 VBC Energia S/A 
Gerdau ON Siderur & Metalur 100 30,4 6,1 Metalurgica Gerdau S/A 
Gerdau PN Siderur & Metalur 100 30,4 7,4 Metalurgica Gerdau S/A 
Gerdau Met ON Siderur & Metalur 100 29,5 5,1 Indac Industria Adm e Comercio S/A 
Gerdau Met PN Siderur & Metalur 100 29,5 5,4 Indac Industria Adm e Comercio S/A 
Gol PN Transporte Serviç 100 30 27,2 Fundo de Inv. em Part. ASAS 
Gradiente PNA Eletroeletrônicos 100 30 4,6 NPG Administracao Part S/C Ltda 
Iochp-Maxion PN Veiculos e peças 100 30,4 11,3 BNDES Partic S/A BNDESPAR 
Ipiranga Dist PN Petróleo e Gas 100 20,9 4,7 Caixa Prev Func BB - Previ 
Ipiranga Pet PN Petróleo e Gas 100 20,1 6,4 Distr de Prod Petroleo Ipiranga S/A 
Itausa PN Outros 100 25,1 10,5 Ana Lucia de M Barretto Villela 
Loj Americanas PN Comércio 100 27,6 84,4 Velame Adm. de Rec. E Part. S/A 
Marcopolo PN Veiculos e peças 100 19,9 9,3 Paulo Pedro Bellini 
Natura ON Comércio 100 71,6 26,5 Lisis Participacoes S/A 
Net PN Outros 100 21,4 38,2 GB Empreendimentos e Part. S/A 
Nossa Caixa ON Finanças e Seguros 100 27 7,1 Estado de Sao Paulo 
Petrobras ON Petróleo e Gas 100 29,4 7,3 Uniao Federal 
Petrobras PN Petróleo e Gas 100 29,4 6,6 Uniao Federal 
Porto Seguro ON Finanças e Seguros 100 26,4 10,5 Pares Empreend. e Partic. S/C Ltda 
Randon Part PN Veiculos e peças 100 23,3 10,4 Dramd Particip e Administr Ltda 
Sadia PN Alimentos e Beb 100 22 8,2 Acordo de Acionistas 
Sid Nacional ON Siderur & Metalur 100 24,3 10,2 Grupo Vicunha 
Souza Cruz ON Outros 100 37,3 14,9 Contab Cont Part Adm Bens Plan S/A 
TAM PN Transporte Serviç 100 29,8 27,1 TAM Empreendimentos e Part. Ltda 
Telesp ON Telecomunicações 100 26,4 7,9 Telefonica Internacional S/A 
Telesp PN Telecomunicações 100 26,4 9,1 Telefonica Internacional S/A 
Tractebel ON Energia Elétrica 100 32,6 11,6 Suez Energy South America Part. Ltd 
Unibanco ON Finanças e Seguros 100 20,9 18,7 Unibanco Holdings S/A 
Unibanco PN Finanças e Seguros 100 20,9 9,2 Unibanco Holdings S/A 
Unibanco UnN1 Finanças e Seguros 100 20,9 10,7 Unibanco Holdings S/A 
Usiminas ON Siderur & Metalur 100 33,4 5,5 Cia Vale do Rio Doce 
Usiminas PNA Siderur & Metalur 100 33,4 4,8 Cia Vale do Rio Doce 
Vale Rio Doce ON Mineração 100 32,1 9,7 Valepar 
Vale Rio Doce PNA Mineração 100 32,1 8,5 Valepar 
Weg PN Máquinas Indust 100 30,7 13,5 WEG Partic Cor Seg e Serv Ltda 
Brasil PNCb Finanças e Seguros 100 31,6 - Tesouro Nacional 

 

 

6.3 PREÇO DA AÇÃO / LUCRO 

 De acordo com os princípios da análise fundamentalista, este indicador é 

considerado pelos analistas financeiros como um dos mais completos para 

análise de ações. Uma tradução simples deste índice é de que ele mede o 

número de anos que um acionista terá que esperar para recuperar seu 
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investimento, com isso ocorrendo através do recebimento de dividendos. Esta 

tradução desconsidera alguns detalhes como o valor do dinheiro no tempo e o 

fato das empresas não distribuírem o total do lucro líquido aos acionistas sob a 

forma de dividendos.  

 O cálculo deste indicador ocorre da seguinte maneira: preço por ação / 

lucro líquido por ação. Considera-se o P/L como um indicador universal, sendo 

este aplicável a todo tipo de empresas. Para este indicador, optou-se por aplicar 

um parâmetro bastante amplo, filtrando todas as ações com indicador menor do 

que 12. O objetivo de utilizar um parâmetro mais amplo é o de eliminar as ações 

que apresentam um tempo de retorno muito longo. Após a aplicação do filtro, 

restaram 44 ações, conforme a tabela abaixo: 

 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

AES Tiete PN Energia Elétrica 100 83,4 8,6 AES Tiete Empreendimentos Ltda 
Alpargatas PN Têxtil 100 22,9 10,5 Camargo Correa S/A 
Aracruz PNB Papel e Celulose 100 22,9 11,2 Arainvest Participacoes S/A 
Banespa PN Finanças e Seguros 100 23,8 11,6 Banco Santander S/A 
Bradesco ON Finanças e Seguros 100 28,1 10,9 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Bradesco PN Finanças e Seguros 100 28,1 11,4 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Bradespar PN Outros 100 24 10,3 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Brasil ON Finanças e Seguros 100 31,6 6,5 Tesouro Nacional 
Celesc PNB Energia Elétrica 100 22,3 4,9 Estado de Santa Catarina 
Cemar ON Energia Elétrica 100 78,3 5,4 Equatorial Energia S/A 
Cemig ON Energia Elétrica 100 21,2 7,7 Estado de Minas Gerais 
Cemig PN Energia Elétrica 100 21,2 9,1 Estado de Minas Gerais 
Coelce PNA Energia Elétrica 100 31,9 5,7 Investluz S.A. 
Comgas PNA Petróleo e Gas 100 35 9,4 Integral Holdings S/A 
Confab PN Siderur & Metalur 100 24,8 9,4 Siderca Socied. Anom. Ind. Y Coml. 
Contax PN Outros 100 21,4 9 Telemar Participacoes S.A. 
Copesul ON Química 100 34,8 8,6 Brasken S.A. 
CPFL Energia ON Energia Elétrica 100 25,7 11,2 VBC Energia S/A 
Gerdau ON Siderur & Metalur 100 30,4 6,1 Metalurgica Gerdau S/A 
Gerdau PN Siderur & Metalur 100 30,4 7,4 Metalurgica Gerdau S/A 
Gerdau Met ON Siderur & Metalur 100 29,5 5,1 Indac Industria Adm e Comercio S/A 
Gerdau Met PN Siderur & Metalur 100 29,5 5,4 Indac Industria Adm e Comercio S/A 
Gradiente PNA Eletroeletrônicos 100 30 4,6 NPG Administracao Part S/C Ltda 
Iochp-Maxion PN Veiculos e peças 100 30,4 11,3 BNDES Partic S/A BNDESPAR 
Ipiranga Dist PN Petróleo e Gas 100 20,9 4,7 Caixa Prev Func BB – Previ 
Ipiranga Pet PN Petróleo e Gas 100 20,1 6,4 Distr de Prod Petroleo Ipiranga S/A 
Itausa PN Outros 100 25,1 10,5 Ana Lucia de M Barretto Villela 
Marcopolo PN Veiculos e peças 100 19,9 9,3 Paulo Pedro Bellini 
Nossa Caixa ON Finanças e Seguros 100 27 7,1 Estado de Sao Paulo 
Petrobras ON Petróleo e Gas 100 29,4 7,3 Uniao Federal 
Petrobras PN Petróleo e Gas 100 29,4 6,6 Uniao Federal 
Porto Seguro ON Finanças e Seguros 100 26,4 10,5 Pares Empreend. e Partic. S/C Ltda 
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Randon Part PN Veiculos e peças 100 23,3 10,4 Dramd Particip e Administr Ltda 
Sadia PN Alimentos e Beb 100 22 8,2 Acordo de Acionistas 
Sid Nacional ON Siderur & Metalur 100 24,3 10,2 Grupo Vicunha 
Telesp ON Telecomunicações 100 26,4 7,9 Telefonica Internacional S/A 
Telesp PN Telecomunicações 100 26,4 9,1 Telefonica Internacional S/A 
Tractebel ON Energia Elétrica 100 32,6 11,6 Suez Energy South America Part. Ltd 
Unibanco PN Finanças e Seguros 100 20,9 9,2 Unibanco Holdings S/A 
Unibanco UnN1 Finanças e Seguros 100 20,9 10,7 Unibanco Holdings S/A 
Usiminas ON Siderur & Metalur 100 33,4 5,5 Cia Vale do Rio Doce 
Usiminas PNA Siderur & Metalur 100 33,4 4,8 Cia Vale do Rio Doce 
Vale Rio Doce ON Mineração 100 32,1 9,7 Valepar 
Vale Rio Doce PNA Mineração 100 32,1 8,5 Valepar 
 
 
6.4 ANÁLISE SETORIAL 

 Após a aplicação dos filtros por indicadores, que resultaram nos ativos 

selecionados acima, optou-se por separar as ações por setor afim de efetuar-se 

uma análise mais profunda e completa das ações. Uma análise setorial, também 

é importante para se identificar quais os ativos que apresentam melhores 

perspectivas para o futuro, conforme as tendências do mercado como em geral. 

Dentre as 44 ações restantes da aplicação de filtros, restaram ações dos 

seguintes setores:  

Setor 
Alimentos e Beb 
Eletroeletrônicos 
Energia Elétrica 
Finanças e Seguros 
Mineração 
Outros 
Papel e Celulose 
Petróleo e Gas 
Química 
Siderur & Metalur 
Telecomunicações 
Têxtil 
Veiculos e peças 
 

 Buscaram-se informações relevantes a respeito dos setores acima para 

facilitar o processo de escolha de ações para compor a carteira do clube. Para 

segmentos muito amplos, com diversas categorias de empresas relacionadas a 

este segmento, procurou-se obter informações mais direcionadas às empresas 

selecionadas. Segue abaixo, resumo das informações obtidas para cada setor e a 

relação das empresas restantes por setor: 
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Alimentos e bebidas  

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Sadia PN Alimentos e Beb 100 22 8,2 Acordo de Acionistas 
 
  O setor de alimentos, mais especificamente o setor de carnes, principal 

foco de atuação da Sadia, não vem passando por um bom momento. Existem 

muitas dificuldades de mercado que marcaram o primeiro semestre no que diz 

respeito ao consumo de aves, havendo algumas restrições que afetam 

diretamente o desempenho deste segmento. Os principais fatores que atingiram 

este segmento foram: forte redução no volume e nos preços de exportação de 

carne suína, em função do embargo da Rússia decorrente dos focos de febre 

aftosa, forte queda nos preços de exportação de frangos e significativa 

valorização de 12% do Real. Os resultados das empresas deste setor foram 

bastante prejudicados pelos fatores citados acima. 

   Acredita-se que, no decorrer do segundo semestre, a demanda 

internacional e os preços devem melhorar, devido aos estoques menores e à 

retomada do consumo de aves. Além disso, há perspectivas de exportação para o 

Egito, da retomada das compras pelo Iraque, do reaquecimento da demanda na 

Europa, além de um novo foco de influenza aviária na Tailândia, importante 

concorrente brasileiro – e da reabertura parcial de exportação de suínos para a 

Rússia.  Espera-se também que o mercado interno apresente um bom 

crescimento, devido ao aumento dos níveis de consumo gerados pela 

estabilidade econômica. Embora as perspectivas sejam de algumas melhoras em 

relação à primeira metade do ano, pode-se afirmar que o momento não é bom 

para as empresas do ramo. 

  
 
Eletroeletrônicos 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Gradiente PNA Eletroeletrônicos 100 30 4,6 NPG Administracao Part S/C Ltda 
 

 O setor de eletroeletrônicos tem a seguinte classificação: 
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· Linha Branca (não-portáteis): geladeiras, fogões, máquinas de lavar, freezers, 

condicionadores de ar e microondas. 

· Som e Imagem (aparelhos eletroeletrônicos): televisores, videocassetes, DVD 

players, rádios, rádios gravadores e amplificadores. 

· Portáteis: batedeiras, ferros de passar, aspiradores de pó, liquidificadores, 

espremedores de frutas e ventiladores. 

Os grandes setores fornecedores de matérias-primas são: metalúrgicas, 

indústria do plástico, de embalagens, de alumínio, de vidro, de tintas e de 

componentes. A maior parte dos insumos do setor é cotada em dólar e os 

componentes, em sua maioria, são importados – em alguns casos as importações 

respondem por mais de 70% da composição dos produtos. De acordo com a 

Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), as importações 

de produtos acabados representam 12% do total faturado pelo setor, sendo que 

os principais fornecedores são da Ásia: Coréia do Sul, Taiwan e Japão. O setor é 

oligopolizado, atuando grandes empresas de capital estrangeiro. No entanto, a 

concorrência é bastante acirrada, devido à constante inovação tecnológica e aos 

diversos nichos de mercado.  

As principais empresas atuantes no setor são: 

· Linha Branca: Multibrás (Brastemp e Cônsul), Eletrolux, BSH (Bosh), GE Dako e 

Britânia. 

· Som e imagem: Philips, CCE, Semp Toshiba, Samsung, Panasonic e LG. 

· Portáteis: Spring Carrier, Seb, Black & Decker, Philips, Lorenzetti, Moulinex e 

Britânia. 

Os custos do setor continuarão pressionados, uma vez que os preços do aço do 

alumínio e do petróleo devem permanecer em patamares elevados. O câmbio 

mais estável em 2006, não permite a compensação total dos custos elevados. A 

concorrência acirrada e as negociações das redes varejistas evitam maiores 

repasses de custos, o que nos indica que a margem das empresas deverá 

permanecer pressionada.  

Apesar do ciclo de redução da taxa Selic, tendo em vista o controle da 

inflação, a economia brasileira não apresentou um bom desempenho no segundo 

trimestre de 2006. O crescimento foi de apenas 0,5% em relação ao primeiro 

trimestre. No acumulado do primeiro semestre, houve crescimento de 2,2% em 
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relação a igual período de 2005. Fatores que influenciaram no fraco desempenho 

foram a greve da Receita Federal e a Copa do Mundo, que geraram uma queda 

na produção em torno de 40% e um prejuízo de cerca de US$ 1 bilhão no pólo 

industrial de Manaus. 

Do lado da oferta, a indústria foi responsável por parte da desaceleração 

no segundo trimestre, apresentando uma retração de 0,3% em relação ao 

primeiro trimestre. Entretanto, a demanda doméstica obteve bom desempenho e 

foi responsável por sustentar a economia. Neste cenário, o consumo das famílias 

obteve um crescimento de 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2006, 

estimulado pela alta da renda real das classes C e D, pela maior oferta de crédito, 

pela queda nos preços de eletroeletrônicos e ainda pelo surgimento de novas 

tecnologias. A produção de eletrodomésticos da linha marrom obteve crescimento 

de 27,6% no primeiro semestre de 2006 em comparação ao ano passado. 

Entretanto, verificou-se uma queda do ritmo de crescimento, tendo em vista que o 

primeiro trimestre de 2006 acumulou 38,2% em relação a igual período de 2005, e 

o segundo trimestre acumulou somente 19,6%. Neste cenário, a indústria 

eletroeletrônica está prevendo uma recuperação, com aceleração de 29,8% nas 

vendas do próximo semestre, também com base no fim do período de vida útil 

dos aparelhos de TV comprados em 1996, ano em que houve o último aumento 

de vendas mais expressivo deste produto. 

 

 

Energia Elétrica 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

AES Tiete PN Energia Elétrica 100 83,4 8,6 AES Tiete Empreendimentos Ltda 
Celesc PNB Energia Elétrica 100 22,3 4,9 Estado de Santa Catarina 
Cemar ON Energia Elétrica 100 78,3 5,4 Equatorial Energia S/A 
Cemig ON Energia Elétrica 100 21,2 7,7 Estado de Minas Gerais 
Cemig PN Energia Elétrica 100 21,2 9,1 Estado de Minas Gerais 
Coelce PNA Energia Elétrica 100 31,9 5,7 Investluz S.A. 
CPFL Energia ON Energia Elétrica 100 25,7 11,2 VBC Energia S/A 
Tractebel ON Energia Elétrica 100 32,6 11,6 Suez Energy South America Part. Ltd 

 

As perspectivas para o setor para o ano continuam boas, com a expansão 

do consumo de energia elétrica acima de 5%, incremento superior ao do PIB, com 
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base no aquecimento da atividade econômica e recuperação da renda e do nível 

de emprego. De acordo com a consultoria Lafis, a previsão de incremento do 

faturamento do setor é de 11%, sendo o mesmo percentual para os segmentos de 

Geração e Distribuição, e de 44% para o segmento de Transmissão. Essas 

projeções são resultantes do menor índice para o IGPM e da entrada de novas 

linhas de transmissão em operação, respectivamente. Para o segmento de 

Comercialização, a previsão é de continuar a expansão em menor ritmo, sem 

considerar os efeitos das pendências regulamentares. As expectativas para as 

tarifas são de reajustes menores, média em torno de 5%, porém, ainda acima da 

inflação. Há perspectivas de novos investimentos em todos os segmentos com a 

universalização, a realização dos leilões, negociação de ativos e crescimento 

econômico. Entre as maiores preocupações do setor estão nas incertezas no 

abastecimento do GN, na indefinição do Projeto de Lei das agências 

reguladoras/gás natural, nas taxas de retorno de investimento a serem 

estabelecidas nos leilões de energia nova, no processo de licenciamento 

ambiental e, em ano eleitoral, na estabilidade do marco regulatório. 

O Brasil apresenta um potencial muito atraente num quadro mundial de 

incerteza energética, pois possui grande potencial hidrelétrico (80 GW), 

bioeletricidade (cerca de 10 GW), auto-suficiência em gás natural e petróleo, 

carvão nacional, reservas de urânio e tecnologia de enriquecimento e opções de 

importação de gás e carvão.  

 
Finanças e seguros 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Banespa PN Finanças e Seguros 100 23,8 11,6 Banco Santander S/A 
Bradesco ON Finanças e Seguros 100 28,1 10,9 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Bradesco PN Finanças e Seguros 100 28,1 11,4 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Brasil ON Finanças e Seguros 100 31,6 6,5 Tesouro Nacional 
Nossa Caixa ON Finanças e Seguros 100 27 7,1 Estado de Sao Paulo 
Porto Seguro ON Finanças e Seguros 100 26,4 10,5 Pares Empreend. e Partic. S/C Ltda 
Unibanco PN Finanças e Seguros 100 20,9 9,2 Unibanco Holdings S/A 
Unibanco UnN1 Finanças e Seguros 100 20,9 10,7 Unibanco Holdings S/A 
 
 
 O primeiro semestre de 2006 foi marcado pela continuidade do ciclo de 

reduções da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central, que passou de 18% 
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a.a. ao final de 2005 para 14,75% a.a. na reunião de julho de 2006. O IPCA 

acumulado no primeiro semestre ficou em 1,5% contra 3,2% no mesmo período 

do ano anterior. Entre janeiro e junho, a produção industrial acumulou uma 

expansão de 2,4% com relação ao mesmo período do ano anterior. As contas 

públicas mantiveram o superávit primário, acumulando no decorrer do primeiro 

semestre o equivalente a 5,8% do PIB. No semestre, o Real apresentou 

valorização de 7,3% em relação ao dólar. O saldo comercial permaneceu forte, 

acumulando, de janeiro a junho, um superávit de US$ 19,6 bilhões. No mesmo 

período do ano passado, este saldo positivo havia sido de US$ 19,7 bilhões.  

Em termos de percepção de risco soberano, houve uma melhora, com o 

índice EMBI Brasil encerrando o primeiro semestre em 246 pontos-base, uma 

queda de 59 pontos-base em relação ao final de 2005. Os indicadores 

econômicos do primeiro semestre reforçaram a percepção de retomada do 

crescimento com importante estímulo do lado da demanda doméstica e dos 

investimentos. O PIB cresceu 3,4% no primeiro trimestre em relação ao ano 

anterior, com o consumo das famílias e os investimentos aumentando 4% e 9%, 

respectivamente. O comportamento favorável do mercado de trabalho e os 

empréstimos do sistema financeiro foram importantes pilares de sustentação do 

aumento do consumo. Todo este cenário vem de certa forma a favorecer o setor 

financeiro, especialmente o setor bancário, pois a estabilidade econômica faz 

aumentar o consumo interno e consequentemente aumenta também a procura 

por financiamentos e empréstimos junto aos bancos. Nos últimos semestre os 

bancos tem obtido lucros históricos e a perspectiva é de que o setor continue com 

este ótimo desempenho nos próximos períodos. 

 O mercado segurador apresentou performance positiva no primeiro 

semestre de 2006, atingindo o volume de R$21,9 bilhões em prêmios auferidos no 

primeiro semestre de 2006, conforme estatísticas divulgadas pela 

superintendência de Seguros Privados - SUSEP e Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, representando aumento de 14,7% sobre os R$19,1 bilhões 

do primeiro semestre de 2005, desconsiderando os prêmios de VGBL. O 

segmento de automóvel, que representa 30,5% dos prêmios auferidos do setor, 

cresceu 15,1%, alcançando R$6,7 bilhões. O segmento de pessoas (seguros de 

vida excluindo VGBL) apresentou crescimento de 15,1%, representando 20,8% 
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dos prêmios auferidos do setor, ocupando a segunda posição em prêmios 

auferidos. O segmento saúde, composto pelas seguradoras especializadas no 

setor, cresceu 8,0%, atingindo R$4,4 bilhões em prêmios auferidos e 

representando 20,2% do setor. O segmento de seguros patrimoniais, que 

representa 11,6% do setor, apresentou crescimento de 15,4% em relação ao 

primeiro semestre de 2005, atingindo prêmios auferidos de R$2,5 bilhões. 

O setor de previdência complementar arrecadou R$5,8 bilhões em 

contribuições no primeiro semestre de 2006, o que representa um aumento de 

1,8% em comparação com os R$5,7 bilhões do primeiro semestre de 2005. O 

segmento de VGBL (vida gerador de benefícios livres) cresceu 40,9% em relação 

ao primeiro semestre de 2005, totalizando R$6,2 bilhões. 

 
Mineração 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Vale Rio Doce ON Mineração 100 32,1 9,7 Valepar 
Vale Rio Doce PNA Mineração 100 32,1 8,5 Valepar 
 

 No decorrer da última década, o fornecimento de minério de ferro por 

empresas brasileiras para a China teve um grande aumento, quase que de forma 

exponencial. Em 2000, as empresas brasileiras forneceram 15 milhões de 

toneladas de minério de ferro, enquanto que no ano de 2005 foram fornecidos 55 

milhões de toneladas.  A perspectiva é que o crescimento chinês se mantenha 

neste ritmo, devido à rápida expansão da capacidade de produção siderúrgica na 

China. Isso representa uma oportunidade para os fornecedores de insumos – 

principalmente minério de ferro e, portanto a conjuntura internacional se mostra 

positiva para empresas de mineração para os próximos anos. 

 Outro fator que melhora mais ainda o cenário para as empresas brasileiras 

é que, conforme estudo de mercado existe uma deterioração na qualidade do 

minério de ferro chinês, abrindo mais espaço ainda para as empresas 

estrangeiras.  Dentro do setor de mineração no Brasil, a Vale do Rio Doce é 

o principal destaque, sendo a maior empresa brasileira do ramo, com amplo 

domínio de mercado e também a maior empresa exportadora do mundo de 

minério de ferro. 
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De acordo com este contexto analisado, entende-se que este segmento 

ainda possui potencial para valorização, embora já se encontre bastante 

valorizado atualmente. Numa janela de tempo de longo prazo, não há previsões 

de desvalorização deste setor tanto no mercado interno quanto externo.  

  
Outros 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Bradespar PN Outros 100 24 10,3 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Contax PN Outros 100 21,4 9 Telemar Participacoes S.A. 
Itausa PN Outros 100 25,1 10,5 Ana Lucia de M Barretto Villela 
 

 Para este segmento, análise setorial não é aplicável. 

Papel e celulose 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Aracruz PNB Papel e Celulose 100 22,9 11,2 Arainvest Participacoes S/A 
 

O setor de papel é caracterizado pela existência de dois métodos 

produtivos na cadeia de valor: a produção integrada, em que o processo vai 

desde a plantação de árvores até a comercialização do papel e de produtores de 

papel que utilizam celulose de mercado como fonte de matéria-prima. Atualmente, 

apenas 34% da produção de papel a partir de celulose química é feita por 

produtores que usam celulose de mercado, existindo, portanto, forte espaço para 

crescimento deste segmento. A migração de capacidade de locais com alto custo, 

como Europa e América do Norte, para os de menor custo, como Brasil, tem se 

acentuado nos últimos anos. Esta é a tendência natural no setor, dado que os 

produtores de papel que buscarem reduzir o custo de celulose deverão obter uma 

maior rentabilidade no futuro. 

O crescimento de demanda por celulose de mercado deverá ocorrer devido 

à combinação de dois efeitos: o maior consumo de produtores que já possuem a 

cadeia não integrada (crescimento orgânico) e a progressiva substituição de 

celulose própria por celulose de mercado em produtores ainda integrados, que 

ficarão em desvantagem em relação a concorrentes com estrutura de custos mais 

eficiente. Comparando o PIB per capita de alguns países com o consumo de 

celulose per capita, observa-se a existência de dois grupos significativos distintos: 
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países desenvolvidos onde tanto o PIB quanto o consumo de celulose per capita 

é elevado e outro grupo em que ambos os indicadores são significativamente 

menores que nos países desenvolvidos. Portanto, a elevação do PIB per capita 

em países em desenvolvimento deverá ser o principal driver de demanda para o 

setor nos próximos anos. Segundo o site www.investshop.com.br, haverá um 

incremento de 68% de demanda no período 2004-2009, provindo de países em 

desenvolvimento, gerando, portanto ótimas perspectivas para as empresas no 

Brasil para este setor. 

 

 

Petróleo e gás 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Comgas PNA Petróleo e Gas 100 35 9,4 Integral Holdings S/A 
Ipiranga Dist PN Petróleo e Gas 100 20,9 4,7 Caixa Prev Func BB – Previ 
Ipiranga Pet PN Petróleo e Gas 100 20,1 6,4 Distr de Prod Petroleo Ipiranga S/A 
Petrobras ON Petróleo e Gas 100 29,4 7,3 Uniao Federal 
Petrobras PN Petróleo e Gas 100 29,4 6,6 Uniao Federal 
 

 Este setor tem se mostrado um pouco instável nos últimos meses, sendo 

diretamente influenciado pela recente alta nos preços do petróleo mundial. Este 

aumento de preços é suportado por diversos fatores que mantêm a relação oferta 

/ demanda apertada, tais como: maior demanda ocasionada pelo maior 

crescimento da economia global, pequena capacidade livre dos países da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para estabilizar os 

preços, capacidade disponível de refino restrita e problemas geopolíticos (Irã e 

Nigéria). No curto prazo (2006 e 2007) estima-se que o preço do petróleo se 

sustente acima dos US$55/barril e, analisando os principais vetores, deve-se agir 

com certa cautela, pelo menos no curto prazo. Outros fatores que ainda vêm a 

afetar este segmento são os problemas pontuais nos EUA, que por ser um grande 

consumidor de petróleo, acaba afetando o mercado como um todo. 

A partir de 2002 a capacidade de produção excedente da Opep, únicos 

produtores a apresentar alguma ociosidade, caiu de 5,5 MM barris/dia para 

menos de 2 MM barris/dia. Embora a Opep acredite que a capacidade ociosa 

deva aumentar nos próximos anos, essa questão ainda preocupa. Dessa forma, a 
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Opep também deixou de ter um papel decisivo na estabilização dos preços, uma 

vez que não tem poder para disponibilizar produção suficiente em caso de pico de 

demanda. Além disso, os problemas geopolíticos atuais no Irã (5% da produção 

mundial) e na Nigéria (3,1% da produção mundial) ameaçam a estabilidade da 

produção nesses países. Uma eventual parada ou diminuição de produção 

afetaria fortemente a oferta mundial de petróleo. Dessa forma, com a recuperação 

na demanda mundial por petróleo, impulsionada por EUA e China, o pequeno 

crescimento de produção dos países não-pertencentes à Opep, a baixa 

capacidade ociosa da Opep e os problemas geopolíticos enfrentados por dois dos 

principais produtores de petróleo do mundo criam um cenário de alta volatilidade 

de preços no curto prazo. 
 
 

Química e petroquímica 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Copesul ON Química 100 34,8 8,6 Brasken S.A. 
 

 A indústria petroquímica é parte da indústria química e segue a 

seguinte classificação: 

· 1ª geração: composta pelas centrais petroquímicas (Braskem, PQU, Copesul e 

Riopol) - processa a nafta originária do petróleo, ou o gás natural, dando origem 

aos petroquímicos básicos (eteno, propeno, buteno, benzeno e butadieno); 

· 2ª geração: composta pelas empresas que processam os petroquímicos básicos, 

produzindo os intermediários, entre eles: resinas termoplásticas, destinam-se à 

indústria de artigos plásticos; intermediários para fibras sintéticas, utilizados na 

cadeia têxtil e embalagens PET; elastômeros: destinam-se à indústria de 

borracha, etc.; 

· 3ª geração: composta por empresas que fabricam produtos de uso final a partir 

dos petroquímicos intermediários. Estão distribuídas em diversos setores: 

plásticos, farmacêutica, tintas, produtos de higiene e limpeza, etc. 

 Os principais custos de produção das centrais petroquímicas são: 
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· Nafta - representa cerca de 70% dos custos de produção. Atualmente, os preços 

da nafta vendida pela Petrobras têm como referência as cotações mensais 

médias na Europa – ARA (região de Amsterdã, Roterdã e Antuérpia); 

· Óleo combustível - de 6% a 13% da estrutura de custos; 

· Energia elétrica – 3%; 

· A atividade do setor exige mão-de-obra especializada, cujo custo é elevado; 

· Investimentos no tratamento de lixo químico e com controle de poluição do ar. 

A Petrobras é responsável pelo fornecimento de cerca de 70% da nafta 

consumida pelas centrais petroquímicas brasileiras. Os 30% restantes são 

importados pelas próprias centrais petroquímicas. O petróleo brasileiro é pesado 

e portanto produz pouca nafta, por isso a necessidade de importar nafta. As 

centrais petroquímicas são fornecedoras de matéria-prima intermediária para as 

empresas da 2ª geração. As importações de produtos petroquímicos representam 

23% do consumo aparente nacional. O Brasil não tem participação relevante na 

produção mundial, ocupando a 12º posição, com 2,6% da produção mundial de 

eteno em 2004. 

A Braskem é a maior dentre as centrais petroquímicas, detêm 37% da 

capacidade produtiva do eteno, o principal produto da 1ª geração, seguida pela 

Copesul, com 33%. A PQU tem 15% e a Riopol tem 15%. Os grupos que 

controlam a Braskem são: Odebrecht 48%, Mariani Bittencourt (Norquisa) 25% e 

Petroquisa (Petrobras) 10%. Os controladores da Copesul são: Ipiranga 29,5%, 

Braskem/Odebrecht 29,5% e Petroquisa (Petrobras) 15,6%. Da PQU são: Unipar 

37%, Petroquisa (Petrobras) 17% e Dow 13%. Da Rio Polímeros são: Unipar 

33%, Suzano 33%, Petroquisa (Petrobras) 16,7% e BNDES 16,7%. 

Os segmentos da indústria química que estão apresentando maior 

crescimento são aqueles mais próximos do consumidor final, como higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza doméstica, tintas e 

vernizes e farmacêutica, em razão do crescimento da massa salarial. Os 

segmentos ligados à agricultura e ao setor têxtil estão com pior resultado. O setor 

têxtil está sofrendo com a concorrência da China e com o câmbio desfavorável 

para as exportações. A despeito da situação de descapitalização da agricultura, o 

setor de defensivos agrícolas vem crescendo, sobretudo em razão do aumento da 

ferrugem asiática na soja. A produção industrial de petroquímicos básicos foi 
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menor no período jan-mai/06, em razão da parada programada de produção de 

unidades da Braskem. A empresa programou a parada para manutenção nos 

equipamentos, visando o aquecimento de demanda do 2º semestre do ano. As 

condições do mercado apontam que o ciclo de alta do setor petroquímico deverá 

permanecer até o final de 2008, com pico em 2007: 

· Demanda mundial aquecida por resinas, com destaque para a China, que 

importa 70% da sua demanda interna por resinas termoplásticas. A china 

responde por 15% das importações mundiais de resinas, portanto tem forte 

influência no mercado internacional 

· Ausência de investimentos mundiais relevantes em fase de maturação. Os 

grandes projetos mundiais começam a maturar a partir de 2008/2009 

· Consolidação mundial do setor petroquímico deverá imprimir maior racionalidade 

em novos projetos 

· Mercado interno aquecido. No mercado interno a atividade petroquímica será 

beneficiada pela recuperação da atividade econômica, da melhora da renda e do 

crescimento do nível de emprego. Dentre os setores que mais deverão 

incrementar a demanda por petroquímicos estão: construção civil, automotivo e 

embalagens. 

 

Siderurgia e metalurgia 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Confab PN Siderur & Metalur 100 24,8 9,4 Siderca Socied. Anom. Ind. Y Coml. 
Gerdau ON Siderur & Metalur 100 30,4 6,1 Metalurgica Gerdau S/A 
Gerdau PN Siderur & Metalur 100 30,4 7,4 Metalurgica Gerdau S/A 
Gerdau Met ON Siderur & Metalur 100 29,5 5,1 Indac Industria Adm e Comercio S/A 
Gerdau Met PN Siderur & Metalur 100 29,5 5,4 Indac Industria Adm e Comercio S/A 
Sid Nacional ON Siderur & Metalur 100 24,3 10,2 Grupo Vicunha 
Usiminas ON Siderur & Metalur 100 33,4 5,5 Cia Vale do Rio Doce 
Usiminas PNA Siderur & Metalur 100 33,4 4,8 Cia Vale do Rio Doce 
 

 Neste setor é possível dividir as empresas em 2 grandes grupos: 

produtores de aços longos e aços planos. Aços longos são geralmente utilizados 

na construção civil e agricultura, sendo exemplos de seus produtos vergalhões, 

barras, perfis e arames.  Já os aços planos, que são utilizados na indústria 
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automobilítisca e de transformação em geral, têm como principais produtos 

chapas, bobinas e folhas.  

Dentro desta divisão, existem algumas características peculiares de cada tipo de 

aço que nos levam a crer em diferentes tendências para cada tipo de indústria. A 

grande expansão siderúrgica na China vem afetando principalmente o setor de 

aços longos. A tendência é que a expansão da produção de aços planos na China 

e a fusão de grandes grupos venham a afetar o mercado global, sendo esta uma 

possível ameaça às empresas de aços longos no país. Por outro lado, 

reconhecemos também que há um segmento siderúrgico, o de produtos longos no 

Brasil, que, pelas suas características, permanece relativamente protegido da 

agitação externa e vem conseguindo manter uma relação retorno/risco mais 

interessante. Os produtores de longos possuem milhares de clientes pulverizados 

– pequenos agricultores, lojas de material de construção, inúmeras construtoras e 

empreiteiras, etc. – enquanto que os produtores de planos costumam enfrentar 

negociações de preços mais delicadas com as montadoras e outras grandes 

indústrias da transformação.  De acordo com estas tendências identificadas, 

acredita-se que dentro do setor de siderurgia e mineração, as empresas de aços 

de longos apresentem melhor perspectiva para investimentos no momento.  

 

Telecomunicações 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Telesp ON Telecomunicações 100 26,4 7,9 Telefonica Internacional S/A 
Telesp PN Telecomunicações 100 26,4 9,1 Telefonica Internacional S/A 
 

 O setor de telecomunicações, mais especificamente o setor de telefonia 

fixa é um setor que tende a se manter estável por diversos motivos. Por se tratar 

de um setor altamente regulado, principalmente nos seus preços, não existe 

margem para grandes alterações no cenário existente, a não ser que ocorra 

alguma intervenção do governo, algo pouco provável.  

 Com o seu mercado de atuação já estabelecido, este setor em geral não 

apresenta grandes perspectivas de crescimento, assim como não apresenta 

grandes riscos, ao menos no curto prazo. Por mais que a empresa selecionada 
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seja uma líder dentro do seu mercado de atuação, o seu grau de expansão fica 

bastante limitado aos órgãos que regulam este tipo de atividade no país. 

Têxtil 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Alpargatas PN Têxtil 100 22,9 10,5 Camargo Correa S/A 
 

A cadeia têxtil é dividida nos segmentos de fibras e filamentos, têxtil e de 

confecções, sendo que a maior parte das empresas, cerca de 18.000, se 

concentra nesse último ramo, conforme estudo da empresa de consultoria Lafis. 

Os pequenos e médios empreendimentos predominam na cadeia produtiva. O 

setor utiliza mão-de-obra de forma intensiva, especialmente no segmento de 

confecção, no qual 70% das empresas são de pequeno porte. Os principais pólos 

têxteis estão localizados em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, que 

respondem por 80% da produção nacional. Ao longo dos últimos dez anos, o 

comércio exterior da indústria têxtil saiu de posição deficitária para superavitária, 

mostrando um bom potencial de crescimento. 

 

Veículos e peças 

  Setor Presença 
em Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Iochp-Maxion PN Veiculos e peças 100 30,4 11,3 BNDES Partic S/A BNDESPAR 
Marcopolo PN Veiculos e peças 100 19,9 9,3 Paulo Pedro Bellini 
Randon Part PN Veiculos e peças 100 23,3 10,4 Dramd Particip e Administr Ltda 
 

 Dentro do segmento de veículos e peças, o setor de veículos e 

implementos agrícolas, nos quais se enquadram a Maxion e Randon, vêm 

sofrendo constantes impactos nos seus resultados devido às secas verificadas 

nos últimos 3 anos. Outro problema que também vem afetando este setor é a 

valorização do real, que acaba por tornar os veículos brasileiros mais caros no 

mercado externo. No entanto, no que diz respeito ao segmento de implementos e 

peças a presente situação é mais satisfatória, apresentando bons resultados no 

mercado interno. 

 O mercado de veículos de transporte de passageiros vem se mostrando 

bastante satisfatório durante o ano de 2006, pois após um período de bastante 



 45

crescimento, no decorrer dos últimos anos, esperava-se que não fosse possível 

para as empresas do ramo manter o bom desempenho. No entanto, o setor vem 

mantendo-se em alta, com as empresas operando quase no nível máximo de sua 

capacidade.    

 Num contexto geral, este setor não se mostra muito atrativo para 

investimentos no curto prazo. Para o longo prazo, o setor será bastante 

influenciado pelo desempenho do setor agrícola, que tem influência direta sobre o 

desempenho das empresas analisadas, com exceção da Marcopolo. 

 

 

 

6.3 ANÁLISE INDIVIDUAL DAS EMPRESAS 

 Para cada uma das 44 empresas restantes dos filtros foram obtidas 

informações a respeito do perfil, porte e situação atual. Estes dados foram obtidos 

principalmente através da internet, nos sites das próprias empresas e também no 

site da CVM, onde se podem obter informações através do ITRs (Informações 

financeiras trimestrais). A quantidade de dados obtidos para cada empresa irá 

variar de acordo com a quantidade de informações disponíveis. Seguem abaixo 

as informações obtidas para cada empresa (a ordenamento das informações se 

deu conforme o ordenamento de setores):   

 

Sadia  

A Sadia é uma das maiores empresas de alimentos da América Latina e 

uma das maiores exportadoras do País. No mercado brasileiro tem um portfólio 

de cerca de 680 itens, que são distribuídos para aproximadamente 300 mil 

pontos-de-venda. Para o mercado externo, exporta perto de 250 produtos para 92 

países. Companhia aberta desde 1971, a Sadia lançou, em 2001, seus ADRs- 

American Depositary Receipts na Bolsa de Nova York e aderiu ao Nível 1 de 

Governança Corporativa da BOVESPA. No mesmo ano, foi eleita a marca mais 

valiosa do setor de alimentos brasileiro, em pesquisa divulgada pela Interbrand, 

consultoria inglesa conhecida pela elaboração da tradicional lista das 100 marcas 

mais valiosas do mundo. A empresa mantém um parque fabril com 11 unidades 

industriais, duas unidades agropecuárias e centros de distribuição espalhados por 
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14 Estados brasileiros. No exterior, tem representações comerciais no Uruguai, 

Inglaterra, Argentina, Chile, Alemanha, Rússia, Turquia, Emirados Árabes, Japão 

e Venezuela.   

A empresa está entre as maiores empregadoras brasileiras, de acordo com 

o ranking Melhores&Maiores, da revista Exame. Atualmente, conta com 

aproximadamente 40 mil funcionários. Além disso mantém, através de seu 

Sistema de Fomento Agropecuário, parceria com cerca de 10 mil granjas 

integradas de aves e suínos. 

 Para a empresa, o segundo trimestre de 2006 foi um dos mais difíceis dos 

últimos anos para a empresa. Os preços de exportação atingiram baixas 

históricas e resultaram em receitas aproximadamente 30% inferiores às do 2T05, 

apesar de o volume ter caído menos, 11,4%. Os esforços para aumentar as 

vendas no mercado interno levaram a um incremento de 22,1% no volume 

comercializado, mas a receita teve crescimento menor, de 4,9%, pressionada pelo 

excesso de oferta e pela deterioração nos preços. As vantagens obtidas com a 

queda dos preços de grãos não neutralizaram o impacto da queda nas 

exportações, da valorização do real e piora do mix de produtos comercializados 

no mercado interno. Como conseqüência, a margem bruta de 20,6% é menor do 

que a média de 27% dos últimos cinco anos (3T01-2T06). Apesar do 

direcionamento ao mercado interno de volumes superiores ao planejado, houve 

uma diminuição nas despesas de distribuição. Por causa da baixa performance 

operacional, a empresa apresentou no 2T06 resultado líquido que representa 

somente 1,1% da receita líquida. O aumento de cerca de 37% do endividamento 

líquido é conseqüência da menor geração operacional de caixa e da manutenção 

do ritmo de investimento. 

  

 

Gradiente 

 A Gradiente Eletrônica S.A. e suas controladas têm por objetivo a produção 

e comercialização de produtos eletrônicos nas linhas de áudio, vídeo e telefonia 

móvel. A Gradiente atua hoje em duas áreas distintas e complementares: Áudio & 

Vídeo e Telecomunicações. Na área de Áudio e Vídeo os produtos que se 

destacam são Mini System e Micro System, Som Portátil, Televisores, Displays de 
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Plasma, DVD, Home Theater, e DVDokê. Na área de Telecomunicações a 

empresa produz aparelhos celulares e acessórios, além de contar com um setor 

de serviços, o Cellular Travel (locação de celular para uso nacional e 

internacional).  

 No primeiro semestre de 2006, a empresa apresentou uma receita bruta de 

909 milhões, resultado este bastante superior aos 618,5 milhões faturados no 

mesmo período no ano anterior. No entanto o resultado apresentou prejuízo de 

52,2 milhões, contra um prejuízo de 1, 2 milhões no mesmo período em 2005.  

 

 
Cemig 

A Cemig é uma empresa de economia mista, que tem o Governo de Minas 

como principal acionista, detentor de 50,96% das ações ordinárias da Companhia. 

O segundo maior acionista é a Southern Electric Brasil Participações Ltda., com 

32,96% das ações. A Southern Electric Brasil Participações Ltda. é de 

propriedade da Cayman Energy Traders (92%) e da 524 Participações S.A. (8%). 

Por sua vez, a Cayman Energy Traders pertence à Southern Energy International 

(51%) e à AES (49%), e a 524 Participações ao Opportunity Alfa FIA, cuja carteira 

é gerida pela Opportunity Gestora de Recursos Ltda. O setor privado externo e o 

setor privado interno possuem, respectivamente, 4,2% e 11,53% do controle 

acionário. A Cemig possui 54 usinas em operação, cinco delas em sistema de 

parcerias com grupos empresariais, com base predominantemente hidrelétrica, 

que produzem energia para atender a mais de 17 milhões de pessoas em 774 

municípios de Minas Gerais. Além dessas, outras três usinas estão em fase final 

de construção: Irapé, Capim Branco I e Capim Branco II. A Cemig foi uma das 

duas empresas brasileiras selecionadas para compor o índice Dow Jones, que é o 

primeiro indicador internacional da performance financeira das empresas líderes 

em sustentabilidade. Este ano, o Dow Jones também classificou a Cemig como 

líder mundial do setor de energia elétrica. 

No primeiro semestre de 2006 as vendas de energia aumentaram 29% 

impulsionadas pela evolução da economia de Minas Gerais. O número de 

consumidores da Cemig aumentou 2,8% no primeiro semestre. A geração de 
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caixa medida pelo Lajida (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e 

Amortização) chegou a R$ 1.198 milhões, e o Lucro Líquido a R$ 665 milhões. 

 

CPFL Energia 

A CPFL Energia é uma holding que controla empresas e empreendimentos 

privados nas áreas de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

Ela é uma das maiores companhias privadas do setor elétrico brasileiro, atuante 

nos mercados livre e regulado. Ela possui 24 pequenas usinas hidrelétricas e uma 

termoelétrica e possui participações em 6 usinas hidrelétricas em construção, que 

fornecerão uma capacidade instalada de 1.993 MW. Atualmente sua capacidade 

é de 915 MW. Seus acionistas situam - se entre os mais expressivos grupos 

empresariais brasileiros, aliados aos maiores fundos de pensão do país: a VBC 

Energia S.A. (Bradespar, Grupo Camargo Corrêa e Grupo Votorantim) com 38.5% 

de participação, a 521 Participações S.A. (Previ) com 31.1% de participação e a 

Bonaire Participações S.A. (Funcesp, Sistel, Petros e Sabesprev) com 12.7% de 

participação. Na área de distribuição, a CPFL Energia dirige empresas que atuam 

nos Estados mais desenvolvidos do País. Suas distribuidoras – a Companhia 

Paulista de Força e Luz, a Companhia Piratininga de Força e Luz e a Rio Grande 

Energia S.A. – atendem a 5,2 milhões de clientes, que constituem um dos mais 

atraentes portfólios de mercado do setor elétrico brasileiro. Esse mercado 

representa uma população de 15,3 milhões de pessoas, em 515 municípios dos 

Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Suas ações também são 

negociadas na Bolsa de Nova York. 

O lucro líquido no 2T06, foi de R$ 305 milhões, representando um aumento 

de 30,0% (R$ 71 milhões) em relação ao mesmo período de 2005. O 

endividamento da CPFL Energia totalizou R$ 5.023 milhões no 2T06, aumento de 

5,0%, em comparação ao mesmo período do exercício anterior. No 2T06, o 

EBITDA da CPFL Energia foi de R$ R$ 659 milhões, registrando um aumento de 

18,9% (R$ 105 milhões) em relação ao 2T05. 
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AES Tietê 
A AES Tietê é uma das mais eficientes geradoras de energia elétrica do 

Brasil. Com parque composto por dez usinas hidrelétricas, nas regiões central e 

noroeste do Estado de São Paulo, possui capacidade instalada de 2.651 

megawatts (MW), que correspondem a 21% da energia gerada no Estado, de 

acordo com dados da Secretaria Estadual de Energia, Recursos Hídricos e 

Saneamento de São Paulo. O complexo de usinas envolve os rios Tietê, Grande, 

Pardo e Mogi-Guaçu e fica localizado nas regiões central e noroeste do Estado de 

São Paulo. A empresa possui um contrato bilateral com a Eletropaulo com 

duração de 15 anos. A holding Brasiliana Energia S/A detém o controle das 

empresas Eletropaulo Metropolitana, AES Tietê e AES Uruguaiana. Constituída 

em 2004, é resultado do acordo de negociação da dívida do grupo norte-

americano AES Corporation com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social) e tem seu controle compartilhado entre a AES (46,15% do 

capital total e 50,01% do capital votante) e o BNDESPar (53,84% do capital total e 

49,99% das ações com direito a voto). A AES Corporation é um dos principais 

investidores do setor elétrico mundial. Fundada em 1981, está presente em 27 

países distribuídos pelas Américas do Norte, Central e Sul; Europa; África e Ásia. 

O grupo atua em todos os segmentos do setor de energia elétrica: geração, 

transmissão, distribuição e comercialização. Em 2004, seu faturamento global foi 

de US$ 9,486 bilhões. A AES está presente em 60% do mercado mundial. Seus 

ativos totais estão avaliados em US$ 34 bilhões. 

No segundo trimestre de 2006, a receita bruta apresentou crescimento de 

28,0% atingindo R$ 384,1 milhões. A receita acumulada no semestre totalizou 

R$ 768,5 milhões, representando crescimento de 28,5%. No 2T06, o EBITDA 

totalizou R$ 268,8 milhões, representando crescimento de 20,5% em relação ao 

mesmo período de 2005. No primeiro semestre, o EBITDA foi de R$ 542,5 

milhões, 26,9% superior ao ano anterior. A companhia obteve lucro líquido de 

R$ 152,6 milhões no 2T06, 20,5% superior ao do mesmo trimestre do ano 

anterior. Considerando o lucro líquido acumulado no primeiro semestre do ano, 

observa-se um aumento de 45,2%, passando de R$ 210,2 milhões em 2005 

para R$ 305,5 milhões em 2006.  
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Tractebel Energia 

A Tractebel Energia, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina, é a líder em geração privada de energia elétrica no Brasil. Seu parque 

gerador, com 13 usinas hidrelétricas e termoelétricas nos Estados do Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás , tem capacidade 

instalada de 5.860 MW, dos quais 79% em usinas hidrelétricas e o restante em 

termoelétricas. No exercício de 2005, a empresa gerou 29.801 GWh - 7,5% da 

geração total de energia elétrica do Brasil. Empresa da Suez Energy International, 

pertencente ao Grupo SUEZ, que detém 68.7% do controle, a Tractebel Energia 

conta com aproximadamente 900 colaboradores no país e tem como maiores 

clientes as concessionárias de distribuição de energia e indústrias, dentre as 

concessionárias se destacam a Celesc, RGE e CPFL. Dentre os clientes 

industriais atendidos, destacam -se empresas que atuam nos setores de papel e 

celulose, fertilizantes, gases industriais, petroquímico, automobilístico e 

alimentício. Ainda presta serviços associados, como a implantação de instalações 

de co-geração, operação e manutenção de equipamentos de produção de energia 

e monitoramento da qualidade da energia. 

A Tractebel Energia registrou um lucro líquido de R$ 188,8 milhões no 

2T06, representando um lucro por ação de R$ 0,29. No primeiro semestre (6M06), 

o lucro líquido atingiu R$ 532,6 milhões. O EBITDA cresceu 14,8% em relação ao 

segundo trimestre de 2005 (2T05) e 6,7% em relação ao primeiro trimestre de 

2006 (1T06), alcançando R$ 416,3 milhões, o que representa uma margem 

EBITDA de 62,6%. A receita líquida consolidada totalizou R$ 665,3 milhões, 

17,5% maior que a do mesmo período de 2005, refletindo a combinação de 

volumes e preços de contratação de energia. 

 
Coelce 

A Coelce é controlada pela Endesa Espanha, que possui 59% de 

participação total na distribuidora, sendo 2,3% diretamente, através de Endesa 

Internacional, e 56,6% através da Investluz S/A, sociedade formada por Endesa 

Internacional, Ampla (antiga Cerj), Chilectra e Enersis. A Coelce é responsável 
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pela distribuição de energia elétrica do Estado do Ceará, abrangendo um território 

de 146.817 km² e 184 municípios. 

A COELCE apresentou um lucro de R$ 165.945 milhões até 30 de junho de 

2006, maior em  R$ 98.319 milhões que o resultado obtido no mesmo período do 

ano anterior, quando apresentou um lucro de R$ 67.626 milhões. A Receita 

Operacional Bruta obteve uma variação de 15,23% comparando-se até 30 junho 

de 2006 com o mesmo período de 2005. 

 

Celesc 

A Celesc, que tem como principal acionista o Governo do Estado de Santa 

Catarina (50,2% das ações ordinárias) seguido por INVESC (29.32%) e PREVI 

(12.59%), é responsável pela prestação dos serviços de energia elétrica para 92% 

do território catarinense, atendendo mais de 2 milhões de unidades 

consumidoras, em baixa e alta tensão. Sua área de concessão se estende por 

257 municípios em Santa Catarina – que conta com 293 municípios – e o 

município de Rio Negro, situado no Estado do Paraná. A Celesc atua ainda no 

suprimento parcial de energia para outros 25 municípios e 11 municípios por meio 

da venda de energia para cooperativas de eletrificação rural. A área de geração 

de energia elétrica da Celesc é constituída por 12 Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – PCH´s. No total, as PCH´s possuem potência instalada de 81,31 

MW, a energia total gerada em 2005, correspondeu a 3% da energia requerida 

pelo seu mercado. 

O Lucro Líquido apresentado pela Celesc, no primeiro semestre de 2006, 

foi de R$121,7 milhões, o que representa um acréscimo de 74,36%, se 

comparado ao mesmo período em 2005 (R$69,8 milhões). Esse incremento 

deveu-se basicamente ao aumento da Receita Operacional Líquida e do 

Resultado Financeiro. A Receita Operacional Líquida, no primeiro semestre de 

2006, atingiu o montante de R$1.594,8 bilhões, superando em 14,40% o valor do 

primeiro semestre de 2005 (1.394,1 bilhões). 

 

Banespa 

O Santander Banespa, do qual o Banespa faz parte, é o terceiro banco 

privado por volume de ativos, e o primeiro entre os bancos internacionais e conta 
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com 7 milhões de clientes. O Banespa encerrou junho de 2006 com 1.345 pontos-

de-venda e 5.755 caixas eletrônicos. Sua operação está concentrada no Sul e 

Sudeste do país sendo uma das instituições financeiras líderes no Estado de São 

Paulo. A estratégia de negócio do Santander Banespa tem como objetivos, 

aumentar a vinculação dos clientes pessoa física; fortalecer os negócios de micro, 

pequenas e médias empresas, consolidando os segmentos como alavancas de 

crescimento sustentável; impulsionar sinergias globais do Banco de Atacado; e 

melhorar o posicionamento da marca e a qualidade do serviço. 

O Banespa encerrou o primeiro semestre de 2006, com lucro líquido de R$ 

467 milhões. O resultado do semestre mostrou uma evolução favorável das 

receitas atreladas aos negócios comerciais, porém na comparação interanual esta 

evolução foi afetada pelo resultado de R$ 626 milhões decorrente da venda das 

ações da AES Tietê, realizada em junho de 2005. O volume de negócios 

(depósitos, fundos de investimento e créditos) cresceu 16,3% nos últimos 12 

meses. Os ativos totais consolidados cresceram 33,7% em relação a 30 de junho 

de 2005, atingindo R$ 43.835 milhões. Desse montante, R$ 13.161 milhões são 

representados por títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros 

derivativos, substancialmente títulos públicos federais; R$ 12.594 milhões pela 

carteira de crédito; e R$ 6.777 milhões por aplicações interfinanceiras de liquidez. 

O Banespa tem o montante de R$ 4.709 milhões de títulos classificados como 

“mantidos até o vencimento” e possui capacidade financeira e intenção de mantê-

los até o vencimento. As operações de crédito aumentaram 27,0% em relação a 

2005, atingindo R$ 12.594 milhões, com crescimento de 32,2% das operações 

com pessoa física, 29,1% das operações com pessoa jurídica, 12,0% das 

operações de crédito imobiliário e 9,8% das operações de crédito rural, em 

relação a junho de 2005. A captação total, incluindo os fundos de investimento 

administrados, atingiu R$ 45.348 milhões com evolução de 34,3% em relação a 

2005. Os depósitos apresentaram um aumento de 10,5% em relação a junho de 

2005, totalizando R$ 12.646 milhões. Os fundos de investimento evoluíram 13,8% 

na comparação com junho de 2005, atingindo R$ 18.389 milhões. O crescimento 

da participação do mercado em 12 meses é de 0,3 p.p. em crédito total livre e de 

0,3 p.p. em depósitos. O crédito ao consumo, teve aumento de 0,2 p.p. de 
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participação de mercado, impulsionado pelo crédito consignado (+0,8 p.p.), 

cartões de crédito (+0,6 p.p.) e financiamento de veículos (+0,3 p.p.). 

 
 

Bradesco 

 O Bradesco, no primeiro semestre de 2006, registrou Lucro Líquido de R$ 

3,132 bilhões, correspondente a R$ 3,20 por ação e rentabilidade anualizada de 

31,32% sobre o Patrimônio Líquido final e de 33,39% sobre o Patrimônio Líquido 

médio. O retorno anualizado sobre os Ativos Totais foi de 2,71%, igual ao mesmo 

período do ano anterior. A Organização, em atendimento à Lei Sarbanes – Oxley, 

contratou empresa de auditoria internacionalmente reconhecida em certificação 

de controles internos, para realizar avaliação de seus processos e seus sistemas. 

Foram investidas mais de 150 mil horas, entre recursos externos e internos, 

destacando-se a análise de processos, reavaliação de seus fluxos e desenho e 

aplicação de testes de aderência visando à efetividade dos controles. Os 

trabalhos proporcionaram aprimoramento da estrutura de controles internos e 

compliance, da documentação dos fluxos e processos significativos, estando 

alinhada com os principais frameworks de controles, como o COSO e o COBIT, 

que abrangem aspectos de Governança Corporativa e de Tecnologia. 

 

Banco do Brasil 

 O Banco do Brasil obteve lucro líquido de R$ 3,9 bilhões no primeiro 

semestre de 2006, com retorno sobre patrimônio líquido de 47,8%, o que 

corresponde a R$ 4,71 de lucro por ação. A título de dividendos e juros sobre o 

capital próprio foram destinados R$ 1,6 bilhão, o que permitirá remuneração de 

R$ 1,91 por ação. No ano em que completamos 100 anos de listagem em bolsa, 

promovemos a adesão do BB ao Novo Mercado. Nesse segmento, o Banco 

tornou-se a empresa de maior valor de mercado, com R$ 41,2 bilhões em 30 de 

junho de 2006. A adesão ao Novo Mercado representa o compromisso do 

acionista controlador e de toda a administração do Banco do Brasil em continuar a 

gerir a Empresa de maneira transparente, eficiente e lucrativa, ao tempo em que 

desempenha um papel preponderante no desenvolvimento econômico e social do 

país.  
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No primeiro semestre de 2006 o Banco manteve a liderança como o maior 

banco do País, com ativos de R$ 273,8 bilhões e depósitos de R$ 139,9 bilhões. 

Encerramos o semestre com 23,7 milhões de clientes em carteira – 22,2 milhões 

de pessoas físicas (aumento de 800 mil correntistas no semestre) e 1,5 milhão de 

pessoas jurídicas. Além disso, cerca de 8,5 milhões de clientes não correntistas 

são atendidos pelo Banco – 6 milhões de clientes poupadores e 2,5 milhões de 

beneficiários do INSS. Reforçamos a cultura de gestão e racionalização de 

custos, que foi assimilada pelos funcionários e está refletida no nosso 

desempenho através da melhora do índice de eficiência operacional. O percentual 

das receitas operacionais consumidas pelas despesas administrativas chegou a 

45,5%, contra 49% no primeiro semestre de 2005. O índice de cobertura das 

despesas de pessoal com as receitas de prestação de serviços atingiu a marca de 

112,2%, comparado a 104,8% no mesmo período do ano anterior. Esse 

desempenho espelha a busca sempre renovada do Banco do Brasil pela geração 

de receitas e otimização da estrutura de custos. Antecipando-se ao cenário de 

juros menores, o BB tem buscado expandir suas carteiras de crédito, 

principalmente por meio do crédito consignado e pelo financiamento a bens de 

consumo. No período, a carteira de crédito do BB atingiu a marca de R$ 113,1 

bilhões, com crescimento de 17,7% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Esse desempenho foi impulsionado, principalmente, pelas operações de 

crédito com pessoas físicas, que chegaram a R$ 21,6 bilhões – crescimento de 

21,1%. A maior contribuição veio da expansão da carteira de crédito consignado, 

que atingiu R$ 6 bilhões, crescimento de 136,1%. 

 
 
 
Nossa Caixa 

 A Nossa Caixa é o terceiro maior banco público do País em total de ativos. 

É uma empresa de capital aberto desde outubro de 2005, por ocasião da Oferta 

Pública Inicial de Ações e ingresso no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São 

Paulo. Tem como controlador o Governo do Estado de São Paulo. Está presente 

em todos os 645 municípios paulistas, por meio de uma rede de atendimento 

composta por 511 agências, 633 postos de atendimento bancário e 896 
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correspondentes bancários. Dos seus 4,9 milhões de clientes, 4,7 milhões são 

pessoas físicas, em sua maioria das classes B,C e D, principalmente funcionários 

públicos. O Banco possui convênio com 264 prefeituras paulistas para efetuar o 

pagamento de cerca de 130 mil servidores públicos e mantém convênios de 

consignação em folha com 535 municípios. A maioria dos 200 mil clientes pessoa 

jurídica é formada por pequenas e médias empresas, com destaque para os 

fornecedores do Estado.  

A Nossa Caixa é o agente financeiro exclusivo do governo de São Paulo. 

Administra todos os seus recursos, é responsável pelas transferências aos 

municípios paulistas e realiza o pagamento aos fornecedores do Estado e a mais 

de 500 mil servidores ativos e inativos da Administração estadual direta e indireta. 

Realiza, ainda, o pagamento das despesas, obrigações ou responsabilidades de 

qualquer natureza, de unidades e instituições que integram a administração direta 

do Estado. Mantém acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

para atuar como administrador exclusivo dos depósitos judiciais efetuados sob as 

ações em trâmite perante o Poder Judiciário de São Paulo. 

 No primeiro semestre de 2006, o Banco Nossa Caixa apresentou um lucro 

líquido de R$ 289,9 milhões, equivalente a um retorno sobre o patrimônio líquido 

médio de 24,9% em termos anualizados. Em relação ao resultado do primeiro 

semestre de 2005 (R$ 379,5 milhões) verificou-se uma queda de 23,6%, 

basicamente por conta dos resultados não recorrentes registrados em 2005, que 

inflaram a base de comparação. As receitas da intermediação financeira atingiram 

R$3,1 bilhões no primeiro semestre de 2006, ligeiramente abaixo do resultado 

registrado em igual período do ano passado (R$ 3,3 bilhões). As receitas oriundas 

das operações de crédito atingiram R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 

aproximadamente 27,0% na comparação com o primeiro semestre do ano 

passado. As despesas de intermediação financeira passaram de R$1,6 bilhão no 

primeiro semestre de 2005 para R$1,7 bilhão nos seis primeiros meses de 2006, 

devido, principalmente ao aumento verificado na provisão para créditos de 

liquidação duvidosa. Com isso, o Resultado Bruto da Intermediação Financeira foi 

de R$1,5 bilhão no período. 
 
Porto Seguro 
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A Companhia oferece, por intermédio de suas subsidiárias diretas e 

indiretas, ampla gama de produtos de seguro, incluindo seguro de automóvel, 

saúde, patrimoniais e de acidentes pessoais, de vida e previdência, e seguros de 

transportes, para pessoas físicas, famílias, empresas e entidades governamentais 

no Brasil, especialmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e no 

Uruguai.  

Dentre as principais empresas do grupo Porto Seguro, destacam-se: Porto 

Seguro Vida e Previdência S/A, fundada em 1986 e com sede em São Paulo, atua 

exclusivamente nos ramos de seguro de vida e previdência privada; Porto Seguro 

- Seguro Saúde S/A, atua no segmento de saúde há mais de 10 anos e, desde 

2001, opera a carteira que era administrada pela Porto Seguro Cia. de Seguros 

Gerais; Porto Seguro Seguros del Uruguay S/A, opera as carteiras de automóvel, 

incêndio e roubo. Fundada em 1995,  é a segunda maior seguradora do Uruguai 

no ramo de automóveis; Azul Seguros, presente no Brasil há mais de 100 anos, 

faz parte da Corporação Porto Seguro desde 2004. Opera com administração 

própria e independente, com a Matriz no Rio de Janeiro e sucursais no Sul e 

Sudeste do Brasil.  

No primeiro semestre de 2006 a receita total da Companhia, incluindo as 

receitas financeiras líquidas e receitas com imóveis de renda, totalizou R$2.201,4 

milhões em 2006, com crescimento de R$351,2 milhões ou 19,0% sobre os 

R$1.850,2 milhões de 2005. Destaques para esse crescimento foram: 

crescimento de 19,0% (incluindo VGBL) nos prêmios auferidos que em 2006 

totalizaram R$1.862,4 milhões, representando 84,6% das receitas totais; aumento 

de 20,5% do resultado financeiro líquido, totalizando R$225,4 milhões em 2006; 

crescimento de 22,1% das receitas com prestação de serviços de consórcio, 

totalizando R$35,4 milhões em 2006; crescimento de 63,2% nas receitas com 

operações de crédito (empréstimos e financiamentos) que em 2006 totalizaram 

R$10,3 milhões e receitas de serviços de monitoramento no montante de R$12,4 

milhões em 2006, aumento de 14,5% sobre 2005. 

 
Unibanco 
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O Unibanco possui um mix de negócios equilibrado e diversificado, com 

quatro principais segmentos de atuação: Varejo, Atacado, Seguros e Previdência 

Privada, e Gestão de Patrimônios. Os negócios de Varejo do Unibanco 

ultrapassaram, em junho de 2006, a marca dos 22 milhões de clientes em todo o 

país. O banco múltiplo é voltado para pessoas físicas e PMEs; a Unicard, a 

Hipercard, a Fininvest, o PontoCred e a LuizaCred são as empresas de 

financiamento ao consumo; e a Unibanco Financeira atua no financiamento de 

veículos leves e pesados. O Unibanco encerrou o primeiro semestre de 2006 com 

931 agências e 345 postos de atendimento bancário (PABs). A Fininvest contava 

com 614 lojas, quiosques e mini-lojas, e estava presente em mais de 12 mil 

pontos de venda em junho de 2006. Na mesma data, a LuizaCred possuía 338 

pontos de venda e a PontoCred contava com 375. O Unibanco possuía um 

quadro de 31.407 profissionais em 30 de junho de 2006.  

 O resultado operacional no 1S06 atingiu R$ 1.702 bilhões, um crescimento 

de 22,4% em relação ao 1S05. Como conseqüência, o lucro líquido no 1S06 

alcançou R$ 1.068 milhões, com um incremento de 25,1% quando comparado ao 

1S05. O patrimônio líquido atingiu R$ 9.816 bilhões em 30 de junho de 2006, 

apresentando crescimento de 13,3% em relação a junho de 2005. O retorno 

anualizado sobre o patrimônio líquido médio foi de 23,6% no 1S06, ante 21,4% no 

1S05. Os ativos totais consolidados do Unibanco atingiram R$ 98.217 bilhões em 

30 de junho de 2006, o que representa um incremento de 18,7% em relação a 

junho de 2005. O saldo de depósitos e fundos de investimento e carteiras 

administradas totalizou R$ 79.858 bilhões em junho de 2006, apresentando um 

crescimento de 14,1% em 12 meses. 
 
Vale do Rio Doce 
 Constituída em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) é a maior 

mineradora das Américas e está entre as quatro maiores empresas de mineração 

e metais do mundo, com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 55 

bilhões. As ações da CVRD são negociadas na bolsa de valores de São Paulo – 

BOVESPA (Vale3 e Vale5), bolsa de valores de Nova Iorque – NYSE (RIO e 

RIOPR) e na bolsa de valores de Madrid - Latibex (XVALP e XVALO). O valor 

médio diário negociado é de cerca de US$ 398 milhões. A CVRD é a maior 
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produtora e exportadora de minério de ferro do mundo, com participação de 32% 

do mercado transoceânico. A Companhia é a segunda maior produtora mundial 

de manganês e ferro-liga com participação de 13% do mercado transoceânico. 

Minério de ferro e ferro-liga são importantes insumos para a produção de aço. A 

CVRD é uma das produtoras integradas de alumínio (bauxita, alumina e alumínio 

primário) de menor custo no mundo e grande produtora de caulim, insumo 

utilizado para revestimento de papel. A empresa também produz potássio, matéria 

prima para a indústria de fertilizantes. Em julho de 2004, a CVRD inaugurou sua 

primeira mina de cobre, o Sossego. A Companhia está desenvolvendo dois 

projetos de níquel no Brasil e um de carvão em Moçambique e tais projetos 

marcarão a entrada da CVRD nesses mercados. A Companhia possui vastos 

recursos minerais, com amplas reservas de minério de ferro, bauxita, cobre/ouro, 

caulim, manganês, níquel e potássio. A CVRD é a maior empresa de logística do 

Brasil, onde possui e opera três ferrovias e dez portos. 

Presente em 14 estados brasileiros e em cinco continentes, opera mais de 

9 mil quilômetros de malha ferroviária e 10 terminais portuários próprios. A 

empresa investe fortemente em pesquisa e exploração mineral no Brasil e no 

exterior, em países da América do Sul, África, Ásia e Oceania. É também a maior 

operadora brasileira de serviços logísticos, oferecendo soluções integradas para 

atender as necessidades de seus clientes, além de importante produtora de 

energia elétrica para consumo próprio. Empresa privada que mais investe no 

Brasil, a Companhia também atua como facilitadora e articuladora de projetos que 

contribuam para o fomento e a revitalização de indústrias no país. A Vale possui 

atualmente operações em 14 estados brasileiros: Pará, Maranhão, Tocantins, 

Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Amazonas. No exterior, 

a Vale está presente em 16 países: África do Sul, Angola, Argentina, Austrália, 

Chile, China, EUA, França, Gabão, Índia, Japão, Moçambique, Mongólia, 

Noruega, Peru e Suíça. 

No segundo trimestre de 2006, a CVRD obteve margem EBIT de 45,2%, 

marcando assim, o décimo sétimo trimestre consecutivo de crescimento do 

EBITDA. A ação da CVRD teve valorização média de 34,6%, nos últimos cinco 
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anos (2001-2005), superando qualquer uma das seis maiores empresas da 

indústria de mineração e metais do mundo. O retorno total para o acionista, soma 

dos ganhos de capital mais dividendos pagos, alcançou 41,7% por ano durante o 

período 2001-2005. Em 2005, o retorno total ao acionista foi de 53,3%. Receita 

bruta acumulada no 1S06 de R$ 18,4 bilhões, contra R$ 17,1 bilhões no 1S05. No 

2T06, a receita bruta totalizou R$ 10,1 bilhões, um recorde trimestral, superando o 

anterior obtido no 2T05, de R$ 10,0 bilhões. Geração de caixa, medida pelo 

EBITDA (lucro antes de despesas financeiras, impostos e depreciação), de R$ 8,9 

bilhões no 1S06, 8,8% acima do 1S05. No 2T06, o EBITDA foi de R$ 5,2 bilhões, 

contra R$ 5,3 bilhões no 2T05. Lucro líquido no 1S06 de R$ 6,1 bilhões, 

equivalente a lucro por ação de R$ 2,51, 19,5% superior ao do 1S05, R$ 5,1 

bilhões. No 2T06, o lucro líquido foi R$ 3,9 bilhões, R$ 1,61 por ação, um recorde 

trimestral, com crescimento de 12,2% em relação ao 2T05, R$ 3,5 bilhões.  

 

Aracruz 

A Aracruz Celulose é uma empresa brasileira, líder mundial na produção de 

celulose branqueada de eucalipto. Responde por cerca de 30% da oferta global 

do produto, destinado à fabricação de papéis de imprimir e escrever, papéis 

sanitários e papéis especiais de alto valor agregado. Suas operações florestais 

alcançam os Estados do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul. Sua capacidade nominal de produção, de cerca de 3 milhões de toneladas 

anuais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto, está distribuída pelas 

Unidades Barra do Riacho - ES (2,1 milhões de t), Guaíba - RS (430 mil t) e 

Veracel - BA (450 mil t, ou metade da capacidade total da unidade). No Espírito 

Santo, opera um complexo industrial constituído de três fábricas de celulose, 

totalmente integrado aos plantios e a um porto privativo especializado, Portocel, 

através do qual exporta quase toda a produção de 2,1 milhões de toneladas 

anuais.  

O controle acionário da Aracruz é exercido pelos grupos Safra, Lorentzen e 

Votorantim (28% do capital votante cada) e pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (12,5%). As ações preferenciais 

da Aracruz (56% do capital), são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo 
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(Bovespa), Madri (Latibex) e Nova York (NYSE). A Aracruz é uma das três 

empresas brasileiras que integram o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI 

World) 2006, que destaca as melhores práticas em sustentabilidade corporativa 

no mundo. Na Bovespa, inclui-se entre as 28 empresas que compõem o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE). A Aracruz conta com aproximadamente 

10.000 colaboradores entre empregados próprios e empregados terceirizados que 

trabalham em caráter permanente. 

As vendas de celulose da Aracruz no 2º trimestre somaram 722.000 

toneladas, das quais 608.500 produzidas internamente, nas Unidades Barra do 

Riacho e Guaíba, 111.500 toneladas de celulose produzidas pela Veracel e 

revendidas pela Aracruz no mercado, e 2.000 toneladas referentes a 50% das 

vendas diretas efetuadas pela Veracel. O total vendido no 2T06 foi 17% maior que 

no mesmo trimestre do ano anterior, devido principalmente ao início das 

operações da Veracel, em maio de 2005. Quando comparado ao 1T06, o volume 

vendido foi 3% inferior, em razão da grande demanda sazonalmente incomum 

para os três primeiros meses do ano e da necessidade de se aumentar o nível 

dos estoques antes das paradas para manutenção. Lucro operacional antes do 

resultado financeiro de R$ 242,6 milhões, 14% superior em relação ao 1T06 e 7% 

inferior ao 2T05. Lucro líquido no período de R$ 230milhões ou R$ 0,22 por ação, 

menor que no 1T06 e no 2T05, devido ao efeito da variação cambial verificado 

nestes períodos, (1T06 - R$ 144 milhões e 2T05 - R$320 milhões). De 30 de 

junho de 2005 até 30 de junho de 2006, as ações preferenciais classe B da 

Aracruz acumularam uma valorização de 40%.  

 

Comgas 
 A Comgás atingiu o total de 497.473 consumidores em 30 de junho de 2006, 

conquistando 31.510 novos consumidores no período de um ano, representando 

um crescimento de 6,76% em relação ao mesmo período de 2005.  

 Comparando-se o resultado apurado no segundo trimestre de 2006 ao 

resultado do mesmo período do exercício anterior destacam-se os seguintes 

fatos: a Receita Bruta de Vendas e Serviços atingiu o montante de R$ 954.672 mil 

(R$949.348 mil para vendas de gás e R$ 5.324 mil, de outras receitas), tendo 
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apresentado um acréscimo de 26,53% em relação ao mesmo trimestre de 2005. 

O crescimento das Receitas de Vendas de Gás é representado pelo aumento de 

volume de M³ de gás vendido em 9,43% e pelos reajustes de tarifas autorizados 

pelo Órgão Regulador . A Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços atingiu o 

montante de R$ 755.400 mil no segundo trimestre de 2006, sendo 19,03% 

superior ao igual trimestre de 2005. 

O Custo de Bens e Serviços Vendidos, no montante de R$ 476.871 mil, 

apresentou crescimento de 19,35% em relação ao mesmo trimestre de 2005, 

devido ao crescimento dos volumes, reajustes de preços e mix de compras entre 

volume de gás nacional que está limitado a 3 milhões m³/dia, e do gás boliviano, 

supridor dos aumentos de demanda e que sofre impactos de variação 

cambial.Assim sendo, no segundo trimestre findo em 30 de junho de 2006, 

chegamos a um Resultado Bruto de R$ 278.529 mil, contra R$ 235.093 mil no 

mesmo trimestre de 2005. 

 

Ipiranga Distribuidora 

A Companhia atua em todo o Estado do Rio Grande do Sul, Oeste e Sul de 

Santa Catarina com uma rede de 925 postos de serviços, sendo que 215 destes 

são próprios ou de suas controladas. Nas demais áreas do território nacional, a 

comercialização de derivados de petróleo é efetuada por nossa controlada 

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, com sede no Rio de Janeiro. 

 A receita líquida no segundo trimestre de 2006 totalizou R$ 891.755 

superando em 16,1% a alcançada em igual período de 2005, devido, 

principalmente, aos maiores preços praticados, em decorrência de maiores custos 

de aquisição dos derivados de petróleo nas refinarias e do álcool anidro nas 

usinas. O lucro líquido acumulado no segundo trimestre de 2006 foi de R$ 30.854, 

sendo que R$ 15.380 decorrem do resultado da atividade da DPPI e R$ 15.474 

correspondem aos efeitos positivos de participação em controladas. Em relação a 

igual período do ano anterior, o lucro líquido acumulado obteve uma queda de 

32,7%; sendo 23,2% decorrente do resultado da atividade e 40,1% do resultado 

de equivalência patrimonial.  
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Ipiranga Petroquímica 
 A Ipiranga Petroquímica (IPQ) inicia sua produção em dezembro de 1982 e 

atualmente produz até 700.000 t/ano de quatro resinas termoplásticas, os 

polietilenos de alta, média e baixa densidade linear (PEAD, PEMD e PEBDL), e 

polipropileno (PP) em cinco plantas industriais, localizadas no Pólo Petroquímico 

de Triunfo-RS-Brasil.  A Empresa é a maior produtora de PEAD da América 

Latina. A IPQ tem forte atuação no mercado brasileiro e também exporta seus 

produtos para cerca de trinta países ,desde 1983. A IPQ é uma das controladoras 

da COPESUL, a central de matérias-primas do pólo de Triunfo, fornecedora de 

eteno e propeno. 

 No primeiro semestre de 2006, a empresa apresentou um resultado bruto 

de 153,2 milhões, valor este 49% inferior aos 227,8 milhões atingidos no mesmo 

período do ano anterior.  

 

Petrobras 

           A Petrobras é uma Companhia integrada que atua na exploração, 

produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e seus derivados no 

Brasil e no exterior. Mais de 100 plataformas de produção, dezesseis refinarias, 

trinta mil quilômetros em dutos e mais de seis mil postos de combustíveis. Por 

onde você passa há uma forte presença da Petrobras contribuindo para o 

desenvolvimento do Brasil. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, a Petrobras 

possui escritórios e gerências de administração em importantes cidades 

brasileiras como Salvador, Brasília e São Paulo. De acordo com o modelo de 

estrutura organizacional, a Companhia passa a funcionar com quatro áreas de 

negócio - E&P (Exploração e Produção), Abastecimento, Gás & Energia e 

Internacional -, duas de apoio - Financeira e Serviços - e as unidades corporativas 

ligadas diretamente ao presidente. Além de melhorar todo aspecto operacional e 

os resultados da empresa, a nova estrutura abre espaço para que os empregados 

desenvolvam seu potencial e se beneficiem do valor agregado ao negócio. Além 

das atividades da holding, o Sistema Petrobras inclui subsidiárias - empresas 

independentes com diretorias próprias, interligadas à Sede. 

           A Petrobras desenvolve diversas atividades no exterior e mantém uma 
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consistente atividade internacional, tal como: compra e venda de petróleo, 

tecnologias, equipamentos, materiais e serviços; acompanhamento do 

desenvolvimento da economia americana e européia; operação financeira com 

bancos e bolsa de valores; recrutamento de pessoal especializado; afretamento 

de navios; apoio em eventos internacionais, entre outros. Além de estar presente 

em diversos países como Angola, Argentina, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, 

Nigéria, a Petrobras conta ainda com o apoio de seus escritórios no exterior como 

em Nova Iorque (ESNOR), e no Japão (ESJAP). O ano de 2006 marca a auto-

suficiência sustentável do Brasil na produção de petróleo. Com o início das 

operações da FPSO (Floating Production Storage Offloading) P-50 no campo 

gigante de Albacora Leste, no norte da Bacia de Campos (RJ), onde se extraem 

84% da produção nacional. Albacora Leste está localizada a 120 quilômetros a 

partir do Cabo de São Tomé, ocupando uma área de 141 quilômetros quadrados 

onde a profundidade varia de 800 a dois mil metros. 

No primeiro semestre de 2006, o lucro líquido consolidado foi de R$ 13.634 

milhões, 37% superior ao apurado no 1S-2005, suportado pelo crescimento de 

7% na produção de petróleo e LGN no país e conseqüente geração operacional 

de caixa (EBITDA) de R$ 27.727 milhões, assegurando recursos ao plano de 

investimentos da Companhia bem como à redução de seu endividamento. O valor 

de mercado da Companhia em 30.06.2006 alcançou R$ 202.635 milhões, com 

uma valorização de 17% em relação à 31.12.2005. O volume de vendas no 

mercado interno aumentou 3% no 1S-2006, em relação ao 1S-2005.  

O crescimento das vendas no período está relacionado, principalmente, 

aos maiores volumes vendidos de gasolina e nafta. O aumento da gasolina está 

associado a diversos fatores, tais como: perda de competitividade do álcool, 

devido ao aumento dos preços; redução da participação do álcool no composto da 

gasolina e crescimento da frota de veículos nacional. As vendas de nafta 

apresentaram crescimento, devido aos preços mais atrativos em relação aos 

praticados no mercado internacional, o que acabou proporcionando um aumento 

nas entregas aos seus principais clientes. O volume de vendas internacionais 

cresceu 19%, principalmente devido ao incremento das operações de offshore, 
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que objetivam capturar oportunidades comerciais no exterior, compensados, 

parcialmente, pelas vendas do segmento internacional. 

 

Copesul 

A Copesul – Companhia Petroquímica do Sul é a central de matérias-

primas do Pólo Petroquímico do Sul e uma das empresas líderes de mercado no 

Brasil e no Cone Sul, responsável, entre outros produtos, por aproximadamente 

40% da oferta nacional de eteno, matéria-prima que dá início à diversificada 

cadeia produtiva dos termoplásticos. Central de matérias-primas do Pólo 

Petroquímico do Sul, a Copesul tem capacidade para produzir 3,2 milhões de 

toneladas de petroquímicos básicos ao ano em suas unidades de Aromáticos e 

Olefinas, como eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno e outros solventes e 

gasolina e outros combustíveis. Também fornece às demais empresas do Pólo 

utilidades como água (potável, desmineralizada e de serviço), vapor e hidrogênio. 

Três grupos empresariais detêm o controle acionário da Copesul desde a 

privatização, em 1992: Braskem, Ipiranga e Petrobras. Cerca de 70% das vendas 

da Empresa estão concentradas nas sete indústrias de segunda geração 

instaladas no Pólo Petroquímico do Sul. Os demais clientes estão principalmente 

nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e no exterior. 

Após um primeiro trimestre de destacada recuperação das margens em 

relação ao 2º semestre de 2005, o 2º trimestre de 2006 foi de queda contínua das 

margens. Tal fato tem como causa principal a elevação do custo de matéria-prima 

e a dificuldade mercadológica de repasse desses aumentos de custos ao elo final 

da cadeia que são as resinas termoplásticas. Os “spreads” após um período de 

elevação, vêm em uma seqüência de quedas desde o início do trimestre. Essa 

afirmação é válida para o eteno e o propeno, matérias-primas para as resinas. Os 

demais produtos, especialmente por terem uma relação muito forte com os preços 

internacionais, apresentaram um desempenho compatível. O nível operacional 

médio do trimestre atingiu 95,2%, um pouco inferior ao 1º trimestre do ano, que foi 

de 96,8% - essa queda foi ocasionada por alguns problemas operacionais 

ocorridos nas unidades industriais. O câmbio médio do 2º trimestre ficou próximo 

do verificado no 1º trimestre mas, em comparação com o mesmo período do ano 

anterior, ficou 12% menor. O preço do barril do petróleo atingiu recorde histórico e 
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manteve-se em patamar próximo de US$ 70/barril, no 1º trimestre o preço médio 

foi de US$ 62/barril. O preço da nafta ARA, referência para os preços internos, 

manteve-se em alta ao longo do ano.  

 

Gerdau  

A Gerdau é uma empresa que existe a mais de 100 anos, tendo sido 

fundada em 1901, na cidade de Porto Alegre. O Grupo Gerdau ocupa a posição 

de maior produtor de aços longos no continente americano, com usinas 

siderúrgicas distribuídas no Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados 

Unidos, Peru, Uruguai. Possui também 40% de participação societária na 

empresa Sidenor, localizada na Espanha. Hoje, alcança uma capacidade 

instalada total de 19 milhões de toneladas de aço por ano. A Gerdau oferece uma 

gama diversificada de produtos, atendendo os seguintes setores: agropecuário, 

construção civil e indústria em geral. Destacam-se os pregos e aços especiais.  

 No 1º semestre de 2006, o lucro líquido consolidado atingiu R$ 1,8 bilhão, 

6,2% superior ao de igual período do ano anterior. A margem líquida passou de 

15,1% para 15,7%. Esta melhora deve-se, principalmente, ao resultado das 

empresas no exterior. Na América do Norte, o lucro foi de R$ 470,0 milhões, e na 

América do Sul, excetuando-se o Brasil, R$ 120,9 milhões, apresentando 

crescimentos de 30,8% e 55,6%, respectivamente. As operações no Brasil 

alcançaram um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão e na Espanha o lucro 

correspondente à participação da Gerdau (40%) foi de R$ 46,2 milhões no 1º 

semestre de 2006. O faturamento consolidado chegou a R$ 13,5 bilhões no 

semestre, 0,7% superior ao do mesmo período de 2005. Nas operações do Brasil, 

o faturamento foi de R$ 6,1 bilhões, 45,6% do consolidado. Na América do Norte 

foram obtidos R$ 5,8 bilhões, 43,0% do total. As empresas no Uruguai, Chile, 

Argentina e Colômbia somaram R$ 1,1 bilhão, 8,2% do consolidado, e a 

participação na empresa espanhola contribuiu com R$ 428,7 milhões, 3,2% do 

total. O faturamento das unidades no exterior, somado às exportações a partir do 

Brasil, representou 60,8% do faturamento consolidado do 1º semestre de 2006.  

 

Usiminas 
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A Usiminas, juntamente com outras 11 controladas e coligadas, é um dos 

maiores produtores de aço do Brasil e da América Latina e um dos 25 maiores 

conglomerados produtores de aço do mundo, segundo o IISI – International Iron 

and Steel Institute/2005. A Usiminas produz aço bruto e, a partir dele, fabrica e 

comercializa aços planos e uma série de produtos relacionados, incluindo placas, 

chapas grossas, laminados a quente e a frio e produtos galvanizados, que são 

vendidos no Brasil e no exterior para uma ampla gama de indústrias de vários 

setores, dentre os quais se destacam os setores automobilístico, de autopeças, 

de utilidades domésticas e eletro-eletrônicos. Adicionalmente, por meio de suas 

subsidiárias e afiliadas, a Usiminas desenvolve uma série de atividades 

complementares, tais como engenharia especializada, fabricação e serviços de 

instalação de construções pesadas, além de serviços de processamento, 

distribuição e venda de produtos de aço. Em 2005, a Usiminas, em base 

consolidada, foi a maior produtora de aços planos do Brasil, com uma produção 

de 8,7 milhões de toneladas de aço bruto. No exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2005, a Usiminas detinha uma participação total de 53% do 

mercado brasileiro de aços planos, sendo de 59% na indústria automobilística, de 

59% na indústria de autopeças, de 66% na indústria eletrônica e de 94% na 

indústria de tubos de grande diâmetro. As principais estratégias de negócio da 

Usiminas são a consolidação e expansão no mercado doméstico e a consolidação 

da participação alcançada no mercado internacional. Para atingir esses objetivos, 

a Usiminas irá utilizar as sinergias existentes entre suas operações e produtos. 

 
 

O lucro líquido da Usiminas no 1º semestre de 2006 foi de R$ 1,04 bilhão, 

montante inferior em R$ 796 milhões ou 43,5% ao verificado no 1º semestre de 

2005 de R$ 1,83 bilhão.O resultado consolidado no atual semestre atingiu R$ 

1,05 bilhão inferior em R$ 763 milhões ou 42,1% comparativamente ao R$ 1,8 

bilhão apurado no mesmo período do exercício anterior. A Receita Líquida da 

Usiminas atingiu R$ 3,28 bilhões no atual semestre, um decréscimo de 11,9% ou 

R$ 443 milhões quando comparada ao mesmo período do ano anterior de R$ 

3,73 bilhões. A queda no faturamento é decorrente dos menores preços 

praticados no período (22,3%) e pelo maior volume de exportação em 290 mil 

toneladas, que proporcionou a diminuição da participação do mercado interno 
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para 72% em 2006 contra 83% em 2005. O preço médio praticado no mercado 

interno pela Usiminas no 1º semestre de 2006 foi inferior em 16,4%, enquanto no 

mercado externo houve uma redução de 34,0%, reflexo da redução dos preços e 

da valorização do real em 7,9% entre junho de 2005 e junho de 2006. Na média 

dos dois mercados os preços do atual semestre foram inferiores em 22,3%.A 

geração operacional de caixa de R$ 1,09 bilhão no atual semestre foi inferior em 

40,4% quando comparada ao mesmo período de 2005 de R$ 1,83 bilhão. A 

margem EBITDA recuou de 49,2% no 1º semestre de 2005 para 33,3% no atual 

semestre. 

 
Confab 

 TenarisConfab é a marca utilizada no Brasil por Confab Industrial S.A., 

empresa da Tenaris. Líder na produção e fornecimento de tubos de aço soldados 

para a indústria energética brasileira e líder na exportação desses produtos para o 

Mercosul e América Latina. Sua planta localizada em Pindamonhangaba, SP, tem 

uma capacidade anual de produção de 500 mil toneladas de tubos de aço 

soldado. A empresa também conta com uma divisão que produz equipamentos 

industriais pesados para o mercado brasileiro e para exportação. A TenarisConfab 

tem 2.300 funcionários e vendas líquidas de R$ 1 bilhão em 2003. 

Tenaris é líder global na produção e fornecimento de tubos de aço sem costura e 

serviços de manuseio, armazenamento e distribuição de tubos para as indústrias 

de petróleo e gás, energia e mecânica. Também é líder regional no fornecimento 

de tubos de aço soldados para gasodutos na América do Sul. Com centros de 

produção na Argentina, Brasil, Canadá, Itália, Japão, México, Romênia e 

Venezuela, e uma rede de centros serviço ao cliente em mais de 20 países, a 

Tenaris possui uma capacidade anual de produção de 3,3 milhões de toneladas 

de tubos sem costura e 850 mil toneladas de tubos soldados. Vendas líquidas 

anuais consolidadas em mais de US$ 6 bilhões e 17.500 funcionários ao redor do 

mundo.  

 O resultado do primeiro semestre de 2006 mostrou um valor 

significativamente menor quando comparado ao excepcional resultado de 2005. O 

lucro líquido foi de R$ 29,671 milhões (R$ 141,049 milhões no mesmo período do 
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ano anterior). Essa diminuição deve-se, principalmente, ao menor volume de 

vendas no Negócio de Tubos, tendo sido faturadas 117 mil toneladas em 

comparação a 237 mil toneladas no mesmo período de 2005. Consequentemente, 

a receita líquida atingiu R$ 465,025 milhões contra R$ 950,796 milhões em igual 

período de 2005. No Negócio de Tubos, o mix de mercado, com maior 

participação das exportações, com a queda do dólar no último ano, afetou 

negativamente o preço e a contribuição média do negócio. No Negócio de 

Equipamentos, o volume de faturamento foi de 224 mil horas homem (322 mil 

horas homem no mesmo período de 2005). Esta diminuição foi ocasionada devido 

à demora na concretização de alguns projetos, os quais fazem parte da carteira 

em 30/06/2006. 

 
Siderúrgica Nacional 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) produz aços planos, tendo como 

principal instalação industrial a Usina Presidente Vargas localizada no Município 

de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. A CSN explora minério de ferro, 

calcário e dolomita, no Estado de Minas Gerais e estanho no Estado de Rondônia 

para suprir as necessidades da Usina Presidente Vargas e investe 

estrategicamente em empresas de transporte ferroviário, energia elétrica e portos, 

para otimizar suas atividades. Com o objetivo de se aproximar mais de seus 

clientes e conquistar mercados em nível global, a CSN possui uma distribuidora 

de aço com centros de serviços e distribuição do nordeste ao sul, uma fábrica de 

latas de aço de duas peças voltadas para bebidas na região nordeste, uma 

fábrica de embalagens metálicas com filiais nas regiões sul e sudeste do Brasil, 

uma planta de galvanizados para atendimento a industria automobilística em 

Porto Real no Estado do Rio de Janeiro e outra em Araucária, no Paraná, para 

atendimento à linha branca e possui, ainda, uma laminadora nos Estados Unidos 

e 50% de outra em Portugal. 

Embora tenha ocorrido uma redução no volume de vendas, explicado pelo 

acidente do alto forno 3, o volume de vendas no mercado interno aumentou 14% 

quando comparado com o trimestre anterior e as exportações caíram 37% para o 

mesmo período. Por sua vez, a participação de produtos revestidos no total de 

vendas foi de 52% no segundo trimestre e 55% no acumulado do ano. Na análise 
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da participação de mercado por segmento, comparando com o primeiro trimestre 

de 2006, a Companhia manteve em linha seu market share. No setor de 

Distribuição e de Construção Civil, a variação foi de apenas 1 ponto percentual, 

oscilando de 28% a 29% e de 36% a 37%, respectivamente. O setor de Linha 

Branca &OEM permaneceu em 33%, e o setor Automotivo em 13%. A Companhia 

registrou um EBITDA de R$477 milhões no trimestre. Considerando o registro da 

provisão para lucro cessante, o EBITDA é de R$924 milhões, 2,4% inferior ao 

1T06. No acumulado do ano, o valor do EBITDA, levando em consideração a 

provisão, foi de R$1,9 bilhão. 

O lucro líquido do trimestre apresentou um aumento de 20% quando comparado 

ao resultado do 1T06, explicado basicamente pela redução de despesa com 

imposto de renda e contribuição social.  

 
Telesp 

A TELESP é a principal provedora de serviços públicos de 

telecomunicações de linha fixa no estado de São Paulo. Em 29 de julho de 1998, 

o governo brasileiro privatizou a Sociedade, vendendo as ações de controle da 

TELESP PARTICIPAÇÕES. Com 12,4 milhões de linhas em serviço, a Telefônica 

SP é a maior operadora de telefonia fixa do Grupo Telefônica fora da Espanha. 

Perto de 30% do total de 41 milhões de terminais fixos instalados pelo grupo em 

vários países está no Estado de São Paulo. O número atual de linhas, nos 622 

municípios paulistas onde a empresa atua, é o dobro dos 6,1 milhões de terminais 

existentes em julho de 1998, quando a Telesp foi privatizada. 

 A receita operacional líquida acumulada até junho de 2006 foi de 

R$7.225,2 milhões, que comparada à receita apurada no mesmo período do ano 

anterior de R$6.918,0 milhões, apresentou um aumento de R$307,2 milhões ou 

4,4%, justificada principalmente pelo realinhamento tarifário ocorrido em 2005, 

além do crescimento do serviço Speedy e do número de linhas econômicas, 

parcialmente contrabalançadas pela queda na receita de uso de rede, devido às 

novas regras de interconexão vigentes a partir de 1o de janeiro de 2006, ao 

reajuste de negativo de 13,3% na TU-RL ocorrido em junho/05 e ao investimento 

em infra-estrutura em longa distância realizado por outras operadoras no Estado 

de São Paulo, além da queda na receita de Longa Distância Nacional. Quando 
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comparamos o 2T06 com o 2T05, observamos um aumento de R$74,3 milhões ou 

2,1%. 

 

Alpargatas 

A São Paulo Alpargatas é a maior empresa brasileira de calçados e artigos 

esportivos. Havaianas, Rainha,Topper, Mizuno,Timberland e Locomotiva são 

exemplos de marcas próprias e licenciadas da Alpargatas. Havaianas é a sandália 

mais vendida do País, com participação de 80% no mercado de chinelos de 

borracha. Rainha, Topper e Mizuno ocupam em conjunto, ao final de 2005, o 

primeiro lugar em calçados esportivos, com participação de 11,3% nesse 

segmento de mercado. Timberland é a maior marca do mundo na categoria 

outdoor e Locomotiva é a líder no segmento de coberturas para transporte. A 

Alpargatas mantém oito unidades industriais e 11 fábricas-satélites que 

empregam diretamente 11.400 pessoas. Também atua no varejo, com as lojas 

Meggashop e Timberland.  

Fundada em 1907, tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo desde 1913, e faz parte do grupo de empresas Nível 1 de Governança 

Corporativa da Bovespa. Possui mais de cinco mil acionistas. É controlada pelo 

Grupo Camargo Corrêa, acionista de longo prazo, um dos maiores e mais sólidos 

conglomerados brasileiros, com atuação em vários setores da economia. A 

Alpargatas detém participação acionária de 30,7% na Santista Têxtil, um dos 

maiores fabricantes mundiais de tecidos Denim. Atualmente, a Alpargatas conta 

com dezoito mil pontos-de-venda diretos de calçados no Brasil e exporta para 80 

países. 

 No ano de 2006 a receita bruta de vendas manteve a tendência de 

crescimento, acumulando R$ 365,6 milhões no trimestre e R$ 739,1 milhões no 

primeiro semestre. A coleção de Havaianas – lançada em junho com novos 

modelos, cores e estampas –, o reposicionamento das marcas Rainha e Topper 

para segmentos de maior valor de mercado e o avanço das exportações (64% em 

dólares e 27% em volume) contribuíram para uma receita maior. O lucro bruto 

Alcançou R$ 138,5 milhões no trimestre e R$ 279,9 milhões no semestre. 

Representa um crescimento de 13,6% e 20,2%, nos respectivos períodos de 

comparação. O contínuo ganho de lucratividade é resultado do aumento da 
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receita de vendas aliado à firme gestão de custos, estabilidade do preço dos 

insumos e diluição de custos fixos com aumento da produtividade fabril. A 

margem bruta atingiu 47,7% no trimestre, muito próxima dos 47,5% acumulados 

no semestre, registrando um crescimento médio de quatro pontos percentuais em 

relação a iguais períodos do ano anterior. O EBITDA, ajustado pelo valor da 

subvenção já mencionada, acumulou R$ 70,4 milhões no trimestre, com margem 

sobre as vendas líquidas de 24,2% e crescimento de 31,1% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. O EBITDA gerado no semestre foi de R$ 135,8 

milhões, com incremento de 42,2%. Esse resultado valida a estratégia da 

Companhia de foco em marcas, com constantes lançamentos que incorporam 

tecnologia e inovação dentro das tendências mundiais dos segmentos de seus 

principais produtos. O lucro líquido totalizou R$ 42,4 milhões no trimestre, 

acumulando R$ 78 milhões no semestre. O lucro líquido pro forma de 2005 é de 

R$ 36,3 milhões no trimestre e R$ 67,1 milhões no semestre. 
  
Iochp-Maxion 

A Iochpe-Maxion (“Companhia”) é o maior fabricante nacional de rodas e 

chassis para veículos comerciais e de vagões de carga e fundidos ferroviários. A 

Companhia gera atualmente mais de 8.000 empregos, distribuídos em seis 

unidades fabris, localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. A Iochpe-Maxion atua no segmento de rodas e chassis para veículos 

comerciais por meio da Divisão Rodas e Chassis, que em 2005 respondeu por 

54% da receita operacional líquida consolidada da Iochpe-Maxion. A Companhia 

estima que em 2005 essa divisão detinha cerca de 60% do mercado nacional de 

rodas para caminhões, ônibus e máquinas agrícolas e 71% do mercado nacional 

de chassis e componentes estruturais estampados para caminhões, ônibus e 

picapes, em número de unidades produzidas. A Companhia atua também no 

segmento de autopeças para veículos de passageiros, por meio da Divisão 

Componentes Automotivos, com destaque para alavancas de freio, conjunto de 

pedais, fechos e fechaduras, que em 2005 respondeu por 6% da receita 

operacional líquida consolidada da Iochpe-Maxion.  
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A Companhia atua no segmento de equipamentos ferroviários por meio da 

Amsted Maxion Equipamentos Ferroviários (“Amsted Maxion”), joint-venture na 

qual possui participação de 50% do capital votante e total, constituída em 

fevereiro de 2000 entre a Iochpe-Maxion e a Amsted Industries, empresa líder na 

fabricação de fundidos ferroviários na América do Norte, mais especificamente 

rodas, truques e engates para vagões. A Companhia estima que em 2005 a 

Amsted Maxion detinha aproximadamente 84% do mercado nacional de vagões 

de carga e 80% do mercado nacional de fundidos ferroviários, em número de 

unidades produzidas. Em 2005, a Amsted Maxion respondeu por 40% da receita 

operacional líquida consolidada da Iochpe-Maxion. Os produtos da Companhia 

são comercializados em mais de 42 países, espalhados pelos 5 continentes. Em 

2005, os principais destinos das exportações consolidadas em termos de valor 

foram: EUA (46%), América Latina (25%), Canadá/México (11%), África e Oriente 

Médio (11%), Europa (7%) e Ásia-Pacífico (1%).  

No primeiro semestre de 2006, a Iochpe-Maxion apresentou um lucro 

líquido de R$42,5 milhões (lucro por ação de R$0,7987), comparado a R$31,9 

milhões no mesmo período de 2005 (lucro por ação de R$0,5992). A receita 

operacional líquida no semestre atingiu R$670,7 milhões, uma redução de 10,5%, 

enquanto que o lucro operacional antes das despesas financeiras (EBIT) chegou 

a R$89,6 milhões, um aumento de 7,0% e o EBITDA atingiu R$103,0 milhões, um 

aumento de 6,4%, sempre comparando o primeiro semestre de 2006 com o 

mesmo período de 2005. 

 
Randon 

A Randon S.A. - Implementos e Participações é uma holding mista, líder de 

um conjunto de oito empresas operacionais que reúnem um quadro de mais de 7 

mil funcionários e ocupam uma área total construída de 727.764 m². Juntas, 

responderam por um faturamento de R$ 2,84 bilhões (valor bruto total), em 2005. 

As Empresas Randon atuam nas áreas de implementos rodoviários/ ferroviários/ 

veículos especiais, autopeças/ sistemas automotivos e serviços, isto é, contam 

com a mais completa linha de produtos para o transporte de cargas terrestres. 

Todas são líderes nacionais de mercado nos segmentos em que atuam, 
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referências em tecnologia e qualidade no Brasil e exterior e importantes players 

no mercado globalizado. Exportam para mais de uma centena de países e contam 

com uma Rede Internacional de Vendas e Serviços. 

 A Randon S.A. Implementos e Participações contabilizaram, no 2o trimestre 

de 2006, lucro líquido consolidado de R$ 36,9 milhões, acumulando R$ 61,3 

milhões no semestre ou 10,1% menos que Jan - Jun/2005. Dando continuidade a 

curva ascendente, as exportações tiveram crescimento de 29,6% nos seis meses 

se comparadas com o mesmo período de 2005, totalizando US$ 100,6 milhões 

(US$ 77,6 milhões de Jan - Jun/2005). O segmento de implementos foi o que 

apresentou melhor desempenho e obteve crescimento de 47,6% no mesmo 

comparativo. As ações preferenciais da Randon S.A. Implementos e Participações 

tiveram desvalorização de 6,9% no período Jan - Jun/2006. 

 

 

Marcopolo 

 Fundada em 1949, a é uma das maiores fabricantes de carrocerias de 

ônibus do mundo e, recentemente, passou a atuar também nos segmentos 

de LCV (Veículos Comerciais Leves), peças e componentes e no de produtos 

plásticos. A empresa emprega mais de 10.000 colaboradores, contando com 7 

fábricas no segmento ônibus, 4 fábricas de produtos plásticos e rede de 

comercialização e pós vendas presente nos 5 continentes.   

 A receita líquida consolidada no segundo trimestre de 2006 totalizou R$ 395,4 

milhões, alta de 3,8% em comparação à do mesmo período de 2005. As 

operações no mercado interno contribuíram com 60,8% da receita consolidada, 

ou seja, com R$ 240,4 milhões, ou R$ 58,8 milhões acima daquelas de idêntico 

período em 2005. O crescimento de 32,4% na receita não acompanhou o da 

quantidade faturada, que foi 39,2% superior a do 2T05. A razão da não 

linearidade decorre do fato de a receita do 2T06, no Mercado Interno, contar com 

uma maior participação de carrocerias urbanas e micros – de menor preço – que 

cresceram 48,2% e 72,2%, respectivamente, sobre as quantidades produzidas no 

2T05. As receitas de exportação e de operações no exterior totalizaram R$ 155,0 

milhões, uma diminuição de R$ 44,3 milhões, ou 22,2% em relação aos R$ 199,3 
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milhões contabilizados no mesmo período de 2005. A redução de 29,2% das 

unidades exportadas, a partir do Brasil, e 12,0% das produzidas no exterior 

explica a diminuição das receitas e as principais causadoras, que foram: não 

repetição de pedidos pontuais (Projeto Transantiago); a valorização do câmbio, 

que redundou em perda de competitividade no mercado externo. O câmbio 

também continuou penalizando as receitas e os resultados das exportações. A 

taxa média de R$ 2,18 por dólar no 2T06, contra R$ 2,43 no 2T05, significou uma 

redução de R$ 0,25, ou 10,3% por dólar exportado entre um e outro período. As 

oscilações na paridade cambial fizeram com que os ajustes nos preços dos 

produtos exportados continuassem temporalmente defasados pelas 

desvalorizações ocorridas entre a data da venda e de entrega dos produtos. 

 

 

 

6.4 EMPRESAS SELECIONADAS 

 Após a análise dos setores e das empresas, conforme descritivo acima, 

foram selecionadas as ações para compor a carteira do clube. Afim de eliminar-se 

o risco não sistemático, o número de ações a serem selecionadas foi fixado em 

12. À medida que a idéia do clube é de formar uma carteira que venha a trazer 

retorno no longo prazo, a preferência na escolha das ações se deu por empresas 

consagradas no mercado, de grande porte. Também se atentou para os 

resultados recentes e as perspectivas de crescimento da empresa e do setor em 

que ela se enquadra. Todas as empresas selecionadas são bastante 

reconhecidas no mercado e conforme as análises efetuadas tendem a manterem-

se estáveis no longo prazo, estando portanto em linha com a ideologia de 

investimento planejada para este clube de investimento. Segue abaixo a listagem 

das ações selecionadas: 
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  Setor Presença em 
Bolsa RPL P/L Acionista Principal 

Alpargatas PN Têxtil 22,9 10,5 3 Camargo Correa S/A 
Aracruz PNB Papel e Celulose 22,9 11,2 4,3 Arainvest Participacoes S/A 
Bradesco ON Finanças e Seguros 28,1 10,9 2,9 Cidade de Deus Cia Cial de Partic 
Brasil ON Finanças e Seguros 31,6 6,5 8,2 Tesouro Nacional 
Copesul ON Química 34,8 8,6 12,6 Brasken S.A. 
Gerdau ON Siderur & Metalur 30,4 6,1 4,8 Metalurgica Gerdau S/A 
Ipiranga Dist PN Petróleo e Gas 20,9 4,7 8,8 Caixa Prev Func BB – Previ 
Itausa PN Outros 25,1 10,5 3,2 Ana Lucia de M Barretto Villela 
Petrobras PN Petróleo e Gas 29,4 6,6 2,7 Uniao Federal 
Tractebel ON Energia Elétrica 32,6 11,6 11 Suez Energy South America Part. Ltd
Unibanco PN Finanças e Seguros 20,9 9,2 4,5 Unibanco Holdings S/A 
Vale Rio Doce PNA Mineração 32,1 8,5 3,3 Valepar 
 

6.5 DEFINIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES NA CARTEIRA – ÍNDICE DE SHARPE 

Depois de definidas quais as ações que comporiam a carteira do clube de 

investimento foi necessário definir qual seria a participação de cada ação dentro 

da carteira. Para se definir estes percentuais de participação foi calculado o índice 

de sharpe, que visa maximizar a relação risco e retorno entre todas as ações que 

compõem a carteira.  

 Para aplicar-se o índice de Sharpe sobre a carteira, o primeiro passo a ser 

dado foi o de obterem-se preços de fechamento mensais das ações selecionadas 

para os 24 meses anteriores a data da escolha das ações. Com base nestes 

preços de fechamento foi possível calcular a variação mensal média do preço das 

ações. Os preços dos fechamentos mensais foram obtidos através do site 

www.investshop.com.br.  Estes dados foram exportados para uma planilha de 

Excel, onde foram efetuados os demais cálculos. De posse dos preços de 

fechamento mensais calculou-se a variação mensal de cada ação, dividindo-se o 

preço pelo preço anterior e subtraindo-se 1. Depois, através de fórmulas do Excel 

calculou-se para cada ação o retorno médio mensal, volatilidade e variância. O 

passo seguinte foi a elaboração de duas matrizes: uma delas com contendo a 

relação entre a variância e covariância de todas as ações entre si e a outra matriz 

onde foram estabelecidos percentuais de participação de cada ação na carteira.  

 Com o objetivo de buscar o melhor risco/retorno foi calculado o Índice de 

Sharpe e através da função “solver” do Excel definiu-se quais as participações de 

cada ação no portfólio que maximizam esta relação. Para o cálculo utilizou-se a 

taxa livre de risco de 13,75% ao ano (equivalente à taxa Selic). Ao aplicar-se a 
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função solver, definiu-se que cada ação teria uma participação mínima de 2,5% 

na carteira. Desta forma, definiu-se que a participação de cada ação se daria 

conforme a tabela abaixo: 

 

 

  Participação na carteira
Alpargatas PN 24,68% 
Aracruz PNB 2,50% 
Bradesco ON 18,28% 

Brasil ON 2,50% 
Copesul ON 2,50% 
Gerdau ON 2,50% 

Ipiranga Dist PN 2,50% 
Itausa PN 26,71% 

Petrobras PN 2,50% 
Tractebel ON 10,33% 
Unibanco PN 2,50% 

Vale Rio Doce PNA 2,50% 
Total 100% 

 

 

6.6 SIMULAÇÃO DE RESULTADOS 

 Para trazer este estudo a uma situação mais próxima à realidade, foi 

efetuada uma simulação do desempenho do clube. Para o portfolio de ações do 

clube selecionado e levando em consideração as participações na carteira acima, 

estabelecidas pelo índice de Sharpe, foi efetuada uma simulação de desempenho 

destas ações, afim de verificar qual teria sido o retorno sobre o capital investido 

caso o clube estivesse efetivamente operando. Para isso, analisou-se a variação 

dos preços das ações desde o período da obtenção da base de dados que deu 

origem a seleção final de ativos até a data mais próxima ao encerramento deste 

estudo. É importante salientar que esta simulação de resultados seria mais eficaz 

se aplicada num período de período de tempo maior, pois a estratégia de 

investimento deste clube de investimento é de se obter retorno no longo prazo.  

Segue abaixo quadro com a simulação de desempenho das ações: 

 

 

 



 77

  Cotação 
11/09/2006 

Cotação 
07/11/2006 Variação % Participação na 

carteira Valor Aplicado Saldo Atual 

Alpargatas PN 93,5 102,5 10% 24,68% 24.680,00  
           

27.055,61  

Aracruz PNB 11,32 12,4 10% 2,50% 2.500,00  
             

2.738,52  

Bradesco ON 65,97 73,7 12% 18,28% 18.280,00  
           

20.421,95  

Brasil ON 48,26 54,7 13% 2,50% 2.500,00  
             

2.833,61  

Copesul ON 28,55 33,3 17% 2,50% 2.500,00  
             

2.915,94  

Gerdau ON 24,91 28,08 13% 2,50% 2.500,00  
             

2.818,15  

Ipiranga Dist PN 22,6 23,2 3% 2,50% 2.500,00  
             

2.566,37  

Itausa PN 8,88 9,87 11% 26,71% 26.710,00  
           

29.687,80  

Petrobras PN 39,56 43,78 11% 2,50% 2.500,00  
             

2.766,68  

Tractebel ON 18,45 16,8 -9% 10,33% 10.330,00  
             

9.406,18  

Unibanco PN 6,72 7,38 10% 2,50% 2.500,00  
             

2.745,54  

Vale Rio Doce PNA 39,15 48,6 24% 2,50% 2.500,00  
             

3.103,45  

Total       100% 100.000,00  109.059,79  

  

Para o período analisado, a carteira de ações obteve uma valorização de 

9,06%, rendimento este bastante positivo, levando-se em consideração o curto 

período de tempo. No mesmo período, o índice Ibovespa obteve variação de 

14,75%.Além desta simulação efetuada acima, analisou-se como teria sido o 

desempenho deste mesmo portfolio de ações nos 12 meses anteriores, conforme 

mostra o quadro abaixo: 

  Cotação 
11/09/2005 

Cotação 
11/09/2006 

Variação 
Anual 

Participação na 
carteira Valor Aplicado Valor Atual 

Alpargatas PN 42,5 93,5 120% 24,68% 24.680,00  
           
54.296,00  

Aracruz PNB 9,17 11,32 23% 2,50% 2.500,00  
             
3.086,15  

Bradesco ON 61,98 65,97 6% 18,28% 18.280,00  
           
19.456,79  

Brasil ON 35,29 48,26 37% 2,50% 2.500,00  
             
3.418,82  

Copesul ON 29,25 28,55 -2% 2,50% 2.500,00  
             
2.440,17  

Gerdau ON 24,68 24,91 1% 2,50% 2.500,00  
             
2.523,30  

Ipiranga Dist PN 37 22,6 -39% 2,50% 2.500,00  
             
1.527,03  

Itausa PN 6,33 8,88 40% 26,71% 26.710,00  
           
37.469,95  

Petrobras PN 33,85 39,56 17% 2,50% 2.500,00  
             
2.921,71  

Tractebel ON 10,85 18,45 70% 10,33% 10.330,00  
           
17.565,76  

Unibanco PN 9,5 6,72 -29% 2,50% 2.500,00  
             
1.768,42  

Vale Rio Doce PNA 37,595 39,15 4% 2,50% 2.500,00  
             
2.603,40  

Total       100% 100.000,00  
         
149.077,50  
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 Verificamos que o mesmo portfolio de ações, se aplicado nos 12 meses 

anteriores, levando em consideração as mesmas participações na carteira 

atribuídas para este estudo, teria tido um rendimento de 49,07% no período, 

contra valorização de 22,06% do índice Ibovespa no mesmo período.  
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7 CONSIDERAÇÕES SOBRE CLUBE DE INVESTIMENTO 
 Através da revisão de literatura efetuada no capítulo 3 deste estudo pode-

se obter um entendimento inicial acerca do funcionamento de um clube de 

investimento. No entanto, existem algumas considerações adicionais que visam a 

reforçar o motivo da escolha deste método de operação para se investir no 

mercado de capitais. 

 Na questão tributária o clube de investimento já apresenta um aspecto 

bastante interessante: não existe incidência de imposto de renda sobre os 

rendimentos do clube. Desta forma, todos os rendimentos obtidos através do 

clube podem ser reinvestidos, gerando a possibilidade de ganhos maiores em 

relação a outros tipos de investimento. É importante salientar que embora não 

haja a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos do clube, existe 

incidência deste imposto para os quotistas no momento do resgate das quotas, 

sendo aplicado o percentual de 15%. Ao comparar-se este modelo de tributação 

com os fundos de investimento, percebe-se que a tributação de clubes de 

investimento é mais vantajosa. Nos fundos de investimento, a tributação de 

imposto de renda varia entre 22,5% e 15%, variando de acordo com o período de 

tempo da aplicação. Para que um fundo de investimento tenha a tributação 

mínima, é necessário que o prazo do investimento seja no mínimo de 720 dias.  

 Outro aspecto que diferencia os clubes de investimento das demais opções 

existentes no mercado é que existe uma maior influência dos membros na gestão 

da carteira. Isso se dá através das assembléias gerais onde serão através de 

votações podem ser definidas decisões estratégicas do clube. Esta relação mais 

estreita com os quotistas pode ser bastante interessante no momento da 

captação de investidores. 

 Os custos com a manutenção dos clubes de investimento são bastante 

reduzidos. Novamente, ao fazermos um comparativo com os fundos de 

investimento, que é a opção de investimento que mais se assemelha aos clubes, 

os custos existentes são menores em virtude de não existir a necessidade de 

encargos com auditorias e fiscalização da CVM. Outro aspecto a ser considerado 

no que diz respeito a custos quanto aos valores pagos por corretagem. 

Geralmente, os clubes de investimento conseguem barganhar preços de 
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corretagem menores do que aqueles que investem como pessoa física, devido ao 

fato do clube estar negociando volumes muito maiores. 

 Do ponto de vista operacional, os principais investimentos necessários para 

administrar um clube seriam um computador com conexão à internet, sendo os 

demais custos referentes ao envio de correspondências, pagamento da taxa de 

administração à corretora e pagamento de corretagens sobre as compras de 

ativos. Como a proposta deste estudo prevê que que esta atividade de 

administração do clube seria exercida de forma paralela a outro emprego, 

considera-se que não seria necessário o investimento em computador e internet, 

tornando o custo do investimento muito baixo. Vale salientar que para este caso 

proposto, o administrador não seria remunerado pelo seu tempo de dedicação ao 

clube e sim através de uma taxa de performance que seria cobrada sobre os 

rendimentos que superarem algum índice previamente estabelecido.   

 
7.1 MANTENDO INVESTIDORES MOTIVADOS  

Muitos investidores iniciantes temem investir seus recursos em ações de 

empresas devido ao temor de quedas bruscas da bolsa de valores, o que pode 

ocasionar em possíveis perdas no curto prazo. Muitas pessoas ainda têm a 

crença de que investir em ações significa apostar dinheiro. Provavelmente este 

seja um dos maiores desafios do administrador de investimentos de renda 

variável : mostrar aos investidores que investimentos em ações de empresas são 

suportados por diversas análises e informações, que embora não forneçam 

garantia nenhuma de ganhos futuros, mostram que as empresas escolhidas para 

se investir são empresas sólidas, estáveis e que vêm apresentando bons 

resultados no decorrer dos anos. 

 Talvez a palavra que melhor defina a melhor forma de motivar investidores 

seja educação. É necessário educar os investidores quanto ao processo de 

escolha de ativos, mostrando a eles que por trás de um investimento deste, 

existem profundas análises que visam diminuir o risco do investimento. Além 

disso, como ficou evidenciada através do próprio estudo, a definição das 

participações das carteiras visa diminuir a relação risco e retorno e, portanto, 

ações com um risco mais elevado não devem possuir uma participação que possa 

comprometer o desempenho da carteira. 
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 Outro fato interessante a ser considerado é que a legislação que prevê o 

funcionamento dos clubes de investimento permite que até 49% do patrimônio do 

clube seja aplicado em fundos de renda fixa. Portanto, caso haja uma queda 

muito brusca no mercado, é possível investir minimizar as perdas através da 

aplicação em títulos de renda fixa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O estudo efetuado mostrou-se bastante proveitoso em relação aos seus 

objetivos propostos. O objetivo principal do estudo, que era de se estruturar um 

clube de investimento com base nas teorias da carteira e fundamentalista foi 

atendido. De acordo com a metodologia de estruturação do clube estabelecida no 

ínicio do estudo, pode-se afirmar que a avaliação do estudo se mostrou bastante 

positiva, levando-se em consideração os resultados das simulações efetuadas. 

Caso o clube de investimento estivesse efetivamente em operação, o clube teria 

obtido rentabilidade positiva durante o tempo em que o estudo foi efetuado. No 

entanto, uma avaliação mais completa quanto ao método utilizado só seria 

possível caso houvesse um período maior para a análise do estudo, visto que a 

proposta do projeto prevê rendimentos no longo prazo. 

 Para a seleção dos ativos do clube foram escolhidos alguns indicadores 

dentro os diversos existentes dentro da análise fundamentalista. Sobre estes 

indicadores utilizados e sobre toda a metodologia utilizada para a escolha de 

ações pode-se afirmar, após as primeiras simulações de resultados, que elas vêm 

de encontro aos objetivos propostos.  

 Embora no início do projeto previa-se que seria utilizado o índice de sharpe 

para definir os percentuais de participação da cada ação no portfolio, constatou-

se durante o estudo que esta definição dos percentuais é bastante importante 

para a boa estruturação do clube. O índice leva em consideração dados passados 

de desempenho da ação e otimiza a relação risco retorno. Portanto, pode-se 

concluir que esta metodologia de definição dos percentuais é bastante importante 

para o resultado final do estudo. A utilização deste índice assumiu maior grau de 

importância dentro do estudo à medida que se obteve mais conhecimento do seu 

funcionamento prático e dos resultados que proporciona. 

 Verificou-se que boas partes das ações selecionadas a compor o portfolio 

se concentraram no setor de empresas de finanças e seguros. Nos resultados 

apresentados nos últimos semestres, as instituições financeiras tem se 

sobressaído em relação às demais empresas, apresentando inclusive recordes 

históricos de lucros. A tendência é que este setor continue apresentando bom 

desempenho e desta forma se explica esta maior concentração em empresas 

deste setor.   
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Quanto à parte do estudo que diz respeito às considerações sobre o clube 

de investimento, onde o objetivo foi de identificar vantagens ao se operar através 

de um clube de investimento também se pode afirmar que o estudo atingiu os 

objetivos propostos. Inicialmente, através da revisão de literatura sobre o tema 

clube de investimento, e posteriormente, através de estudo específico sobre as 

vantagens de se operar através de um clube de investimento, confirmaram-se as 

suposições iniciais de que para se estruturar um clube de investimento o 

investimento inicial é bastante reduzido.  

De forma geral, o estudo atingiu os seus objetivos propostos com bastante 

eficiência, tendo sido os seus resultados bastante proveitosos. Estruturar um 

negócio próprio é uma tarefa bastante desafiadora, mas através de um bom 

planejamento é possível encontrar alternativas viáveis, principalmente em 

segmentos de mercado emergentes, como é o segmento de mercado de capitais 

no Brasil.   
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Anexo A – Tabela com as variações de preços dos últimos 24 meses das ações selecionadas a compor a carteira. 
Código ALPA4 ARCZ6 BBDC3 BBAS3 CPSL3 GGBR3

Preço <>% Preço <>% Preço <>% Preço <>% Preço <>% Preço <>%
28/09/2004 324,99 9,20 117,20 25,00 252,06 42,20
28/10/2004 325,00 0,00% 9,19 -0,11% 144,48 20,93% 28,15 11,87% 284,90 12,25% 37,80 -11,01%
28/11/2004 283,00 -13,84% 10,26 11,01% 149,46 3,39% 32,01 12,85% 309,99 8,44% 41,70 9,82%
28/12/2004 329,99 15,36% 10,02 -2,37% 54,49 0,00% 33,00 3,05% 378,00 19,84% 41,10 -1,45%
28/01/2005 359,97 8,70% 9,00 -10,74% 51,80 -5,06% 30,35 -8,37% 418,00 10,06% 38,19 -7,34%
28/02/2005 370,00 2,75% 9,88 9,33% 70,50 30,82% 31,00 2,12% 362,00 -14,38% 41,00 7,10%
28/03/2005 349,90 -5,59% 9,71 -1,74% 67,89 -3,77% 28,45 -8,58% 35,00 0,00% 38,70 -5,77%
28/04/2005 319,99 -8,94% 7,81 -21,78% 63,50 -6,68% 29,15 2,43% 34,00 -2,90% 20,90 0,00%
28/05/2005 325,00 1,55% 7,96 1,90% 69,40 8,88% 30,99 6,12% 33,50 -1,48% 19,79 -5,46%
28/06/2005 35,00 0,00% 8,28 3,94% 77,20 10,65% 30,80 -0,61% 31,30 -6,79% 18,69 -5,72%
28/07/2005 33,80 -3,49% 9,10 9,44% 76,90 -0,39% 30,95 0,49% 29,05 -7,46% 19,80 5,77%
28/08/2005 40,45 17,96% 8,58 -5,88% 87,91 13,38% 34,99 12,27% 29,00 -0,17% 21,65 8,93%
28/09/2005 42,70 5,41% 8,77 2,19% 100,00 12,89% 42,20 18,74% 33,00 12,92% 25,90 17,92%
28/10/2005 42,50 -0,47% 8,60 -1,96% 101,70 1,69% 40,00 -5,35% 28,20 -15,72% 23,07 -11,57%
28/11/2005 53,71 23,41% 8,55 -0,58% 61,98 0,00% 40,02 0,05% 30,58 8,10% 25,58 10,33%
28/12/2005 70,48 27,17% 9,29 8,30% 63,50 2,42% 42,20 5,30% 30,70 0,39% 30,00 15,94%
28/01/2006 84,70 18,38% 8,84 -4,97% 78,50 21,21% 53,10 22,98% 30,05 -2,14% 36,90 20,70%
28/02/2006 90,00 6,07% 10,50 17,21% 80,49 2,50% 54,99 3,50% 31,50 4,71% 38,78 4,97%
30/03/2006 91,00 1,10% 11,35 7,78% 70,50 -13,25% 51,10 -7,34% 30,98 -1,66% 37,80 -2,56%
30/04/2006 94,00 3,24% 11,45 0,88% 71,59 1,53% 60,65 17,13% 29,20 -5,92% 27,80 -30,73%
30/05/2006 99,00 5,18% 11,67 1,90% 70,80 -1,11% 56,01 -7,96% 26,52 -9,63% 26,59 -4,45%
30/06/2006 99,90 0,90% 11,37 -2,60% 63,65 -10,65% 49,98 -11,39% 28,00 5,43% 26,75 0,60%
30/07/2006 92,00 -8,24% 10,75 -5,61% 67,95 6,54% 50,00 0,04% 27,60 -1,44% 27,69 3,45%
30/08/2006 91,00 -1,09% 11,39 5,78% 66,26 -2,52% 47,70 -4,71% 28,45 3,03% 25,56 -8,00%
30/09/2006 90,00 -1,10% 10,75 -5,78% 68,70 3,62% 47,50 -0,42% 29,78 4,57% 24,22 -5,38%

Ret. Médio 3,94% 0,65% 4,04% 2,67% 0,84% 0,25%
Volatilidade 0,1018816 0,0809718 0,1031843 0,0931833 0,0864049 0,111830871

Variância 0,0103799 0,0065564 0,010647 0,0086831 0,0074658 0,012506144

Copesul ON Gerdau ONAlpargatas PN Aracruz PNB Bradesco ON Brasil ON

Alpargatas PN Aracruz PNB Bradesco ON Brasil ON Copesul ON Gerdau ON
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Código DPPI4  ITSA4  PETR4  TBLE3  UBBR4  VALE5  
 Ipiranga Dist PN Itausa PN Petrobras PN Tractebel ON Unibanco PN Vale Rio Doce PNA 
 Preço <>% Preço <>% Preço <>% Preço <>% Preço <>% Preço <>% 

28/09/2004 31,99    3,80   93,84   9,14    5,90   53,81   
28/10/2004 30,00  -6,42% 4,16 9,05% 92,99 -0,91% 9,06  -0,88% 6,37 7,66% 51,61 -4,17%
28/11/2004 34,00  12,52% 4,14 -0,48% 93,82 0,89% 9,32  2,83% 6,40 0,47% 56,00 8,16%
28/12/2004 41,00  18,72% 4,68 12,26% 96,90 3,23% 9,22  -1,08% 6,88 7,23% 63,80 13,04%
28/01/2005 41,00  0,00% 4,40 -6,17% 92,80 -4,32% 7,33  -22,94% 6,70 -2,65% 66,30 3,84%
28/02/2005 44,00  7,06% 5,07 14,17% 111,23 18,12% 9,02  20,75% 8,14 19,47% 74,60 11,80%
28/03/2005 41,00  -7,06% 5,00 -1,39% 100,75 -9,90% 10,80  18,01% 7,50 -8,19% 71,00 -4,95%
28/04/2005 37,00  -10,27% 4,98 -0,40% 91,90 -9,19% 11,76  8,52% 7,00 -6,90% 57,90 -20,40%
28/05/2005 38,49  3,95% 4,91 -1,42% 100,80 9,24% 12,20  3,67% 7,19 2,68% 60,49 4,38%
28/06/2005 35,80  -7,25% 5,06 3,01% 109,50 8,28% 11,21  -8,46% 7,25 0,83% 60,00 -0,81%
28/07/2005 35,70  -0,28% 5,16 1,96% 110,40 0,82% 11,30  0,80% 8,90 20,50% 68,01 12,53%
28/08/2005 37,50  4,92% 5,64 8,89% 121,81 9,84% 10,60  -6,39% 9,42 5,68% 70,14 3,08%
28/09/2005 41,00  8,92% 6,31 11,23% 36,42 0,00% 13,04  20,72% 9,60 1,89% 86,10 20,50%
28/10/2005 37,48  -8,98% 6,45 2,19% 31,15 -15,63% 14,98  13,87% 9,15 -4,80% 79,60 -7,85%
28/11/2005 38,95  3,85% 7,47 14,68% 33,01 5,80% 13,39  -11,22% 11,66 24,24% 84,61 6,10%
28/12/2005 39,20  0,64% 7,40 -0,94% 36,90 11,14% 14,65  8,99% 13,65 15,76% 83,50 -1,32%
28/01/2006 45,50  14,90% 8,80 17,33% 45,25 20,40% 15,72  7,05% 15,81 14,69% 96,03 13,98%
28/02/2006 46,50  2,17% 9,25 4,99% 44,75 -1,11% 17,45  10,44% 15,80 -0,06% 90,40 -6,04%
30/03/2006 44,80  -3,72% 9,30 0,54% 43,15 -3,64% 18,82  7,56% 14,80 -6,54% 93,86 3,76%
30/04/2006 24,25  0,00% 9,52 2,34% 46,23 6,89% 17,21  -8,94% 14,00 -5,56% 92,50 -1,46%
30/05/2006 23,51  -3,10% 8,75 -8,43% 43,60 -5,86% 16,15  -6,36% 12,50 -11,33% 44,30 0,00%
30/06/2006 24,50  4,12% 8,72 -0,34% 43,18 -0,97% 17,20  6,30% 12,80 2,37% 44,08 -0,50%
30/07/2006 24,80  1,22% 8,94 2,49% 45,10 4,35% 16,90  -1,76% 6,40 -69,31% 44,01 -0,16%
30/08/2006 22,30  -10,63% 9,11 1,88% 43,10 -4,54% 19,15  12,50% 6,58 2,77% 40,49 -8,34%
30/09/2006 23,39  4,77% 8,95 -1,77% 40,59 -6,00% 17,60  -8,44% 6,89 4,60% 40,32 -0,42%

 Ipiranga Dist PN Itausa PN Petrobras PN Tractebel ON Unibanco PN Vale Rio Doce PNA 
Ret. Médio   1,25%   3,57%   1,54%   2,73%   0,65%   1,87%
Volatilidade   0,077686   0,066725   0,08665   0,109267   0,176709   0,088230007

Variância   0,006035   0,004452   0,007508   0,011939   0,031226   0,007784534
 


