
 Carteira Conservadora 
 
 

Objetivo: 
 

O objetivo da nossa carteira recomendada Conservadora é 

fornecer aos clientes, oportunidade de se ter uma carteira de ações 

com empresas que possuem geração de caixa forte e previsível, tendo 

participação considerável em setores que tem como diferencial a 

estabilidade independente do cenário econômico que se apresenta por 

possuírem bens/serviços de demanda inelástica, que ao mesmo tempo 

estejam baratos quando comparados com seus respectivos históricos e 

com as outras empresas do mesmo setor e que apresentam bons 

fundamentos e perspectivas de crescimento. Tendo em vista estas 

premissas segue abaixo as ações que escolhemos para compor o nosso 

portfólio, com as respectivas justificativas: 

 

Alupar     (Preço Alvo: R$ 24,85 / Upside: 35,05%) 
 

Holding que atua no setor de energia mais especificamente nos 

segmentos de geração e transmissão, a sua colocação na carteira 

recomendada Conservadora/Dividendos é justificada pela forte e 

estável geração de caixa que se deve as peculiaridades do seu principal 

segmento de atuação, a transmissão de energia elétrica, onde a 

companhia já tem garantida a RAP (Receita Anual Permitida) com os 

contratos das suas concessões só começando a expirar a partir de 2030. 

Além disso as perspectivas para a companhia são favoráveis já que o 

país necessita de elevados investimentos em infraestrutura para 

sustentar seu crescimento de médio e longo prazo, o que deve levar ao 

aumento da demanda de energia. Tendo em vista isso, as ações da 

Alupar tem um P/L projetado para este ano de 11,47 contra o P/L 

projetado da sua principal concorrente Transmissão Paulista de 15,95 , 

o que reforça nossa recomendação de COMPRA para as ações da 

companhia. Entre os riscos para o investimento nas ações da companhia 

destaca-se, mudança regulatória nos contratos de concessão que a 

companhia possui, e possível racionamento de energia elétrica o que 

comprometeria operacionalmente os ativos de geração da companhia. 

 

 

 
 



Cemig     (Preço Alvo: R$ 17,25 / Upside: 31,28%) 
 

A companhia é responsável pela geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica sendo a maior empresa integrada de 

energia do Brasil. Em Minas Gerais, a Cemig responde por 96% da área 

de concessão, atendendo 774 municípios com mais de 7,5 milhões de 

consumidores.  Recomendamos a Cemig devido as atrativos múltiplos 

projetados da companhia mesmo sem considerar a renovação das 

concessões de suas três usinas, Jaguara, São Simão e Miranda, a partir 

de 2016 que estão em briga na justiça, na qual para tal ano as ações da 

Companhia tem um P/L projetado de 11,33. Além disso a companhia 

tem uma forte geração de caixa devido as peculiaridades do seu 

segmento de atuação e a sua forma de atuação dentro deste. Vale 

lembrar que as ações da companhia sofreram recentemente com a 

vitória do candidato do PT ao governo de Minas Gerais, devido ao temor 

de mudanças na boa administração da companhia, porém não 

acreditamos que tais mudanças ocorrerão, já que o candidato vitorioso 

já deu declarações que sugerem uma continuidade na política da 

empresa. Entre os riscos para a companhia vale destacar a 

interferência governamental dentro do seu setor de atuação, e o 

controle estatal e risco de interferência política. 

 

Comgás    (Preço Alvo: R$ 60,33 / Upside: 25,04%) 

 
Companhia que possui a concessão e a exclusividade para 

distribuir gás natural nas regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas, além do Vale do Paraíba e Baixada Santista. A Comgás possui 

22% do market-share da distribuição de gás no Brasil, onde atua no 

estado mais rico do país (São Paulo). A justificativa da entrada da 

Comgás na carteira conservadora se deve a sua sólida e previsível 

geração de caixa, e as perspectivas de um forte potencial de 

crescimento devido a baixa penetração que a mesma possui no 

segmento residencial, na qual as margens são mais atraentes. As ações 

da Comgás tem um P/L projetado para 2014 de 9,54 contra a média 

histórica da empresa nos últimos anos de 11,94. Consideramos como 

principais riscos para o investimento nas ações da companhia, a 

interferência estatal dentro do seu setor de atuação (Vale dizer que o 

setor é regulado por um órgão estatal), a forte dependência da 

Petrobrás no fornecimento de gás e o quarto ciclo de revisão tarifária 

que pode ser desfavorável a companhia. 

 

 



Ecorodorovias (Preço Alvo: R$ 16,00 / Upside: 61,94%) 
 

Uma das maiores empresas de infraetrutura logística integrada 

do Brasil. Sua principal atuação é no setor de concessões rodoviárias, 

onde possui mais de 1450 km de rodovias sob sua concessão. A sua 

entrada na carteira conservadora se deve ao seu modelo de negócios 

que prevê forte e estável geração de caixa, e as perspectivas favoráveis 

para o seu setor de atuação onde se acredita no aumento de tráfego de 

veículos pedagiados no país no qual será impulsionado pela tendência 

de manutenção da conjugação dos fatores macroeconômicos favoráveis 

como o aumento no nível de renda e o potencial de crescimento que a 

economia brasileira apresenta. As ações da Ecorodovias tem um P/L 

projetado de 11,86 contra a sua média histórica de 19,03 e o P/L 

projetado para a sua principal concorrente CCR Rodovias de 19,67. 

Sobre os riscos, vale destacar a forte regulamentação que setor de 

atuação sofre e o fato da companhia ser mais exposta ao comércio 

internacional que seus pares, já que 40% de toda carga de importação e 

exportação do Brasil trafegam nas rodovias sob sua concessão. 

 

Natura     (Preço Alvo: R$ 42,50 / Upside: 25,04%)  

 

Empresa que é líder no mercado brasileiro de cosméticos, 

fragâncias, higiene pessoal e venda direta. A companhia ainda atua na 

França e em toda América Latina. A sua recomendação se deve a sua 

forma destacada de atuação no setor que pode ser considerado imune 

as oscilações decorrentes da economia, o que prevê forte geração de 

caixa para a empresa. As ações da companhia tem um P/L Projetado de 

16,33 contra sua média histórica dos últimos anos de 24,24. Entre os 

riscos vale frisarmos o aumento da concorrência dentro do seu setor de 

atuação, e o alto poder de barganha detido pelos fornecedores. 

 

Carteira 
 

Ação Preço Inicial Preço 13/11 Preço 14/11 % na Semana % Inicial 

Alupar R$ 18,40 R$ 18,40 -          -         - 

Cemig R$ 13,14 R$ 13,14 -          -        -  

Comgás R$ 48,25 R$ 48,25 -          -        - 

Ecorodovias R$ 9.88 R$ 9,88 -          -        -  

Natura R$ 33,99 R$ 33,99 -          -        - 
   

 



 
Disclaimer:  
 

 

Disclaimer instrução CVM nº 483 

 

Em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483 de 

06/07/2010, o Analista de Investimento responsável pela elaboração 

deste relatório Caio Farme d’Amoed declara que: 

 

(I) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente 

suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma 

independente e autônoma. 

 

(II) Pode deter diretamente ou indiretamente ações de emissão 

das companhias objeto deste Relatório, e desta forma pode estar 

envolvido na aquisição ou alienação destas ações, dentro dos padrões 

estabelecidos pela Instrução CVM nº 483. 

 

(III) Possui CNPI certificado pela Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) e é 

registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

Disclaimer BlueChipInvest 

 

Este relatório foi elaborado pela BlueChipInvest para uso 

exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou 

distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização da 

BlueChipInvest. As informações, sugestões e opiniões contidas neste 

relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim 

sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer 

decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas 

informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário 

deste relatório. As informações contidas neste relatório são 

consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as 

informações aqui contidas não representam por parte da BlueChipInvest 

garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas. 

 

Analista responsável: Caio R. L. Farme d’Amoed 

 


