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A disputa pela liderança do ranking das carteiras de ações sugeridas ao Valor foi 
acirrada em maio. As três primeiras colocadas tiveram um desempenho bastante 
próximo. Enquanto o portfólio de ações da Geração Futuro - líder do mês - alcançou 
uma rentabilidade de 13,43%, a carteira proposta pelo HSBC CTVM Research rendeu 
no mês 12,93% e as ações escolhidas pela Fama Investimentos obtiveram ganhos de 
12,86% em maio.  
 
A estratégia adotada pelas campeãs também é similar. Tanto Geração Futuro, quanto 
Fama Investimentos conseguiram um bom desempenho em função da escolha de 
empresas menos líquidas, mas com bons fundamentos. E ambas tinham Ferbasa PN na 
carteira, papel que teve um valorização de 25,29% em maio.  
 
A Ferbasa é produtora de ferro -cromo e seu principal comprador é a Acesita. A 
companhia tem um endividamento relativamente baixo e este ano teve um incremento 
da capacidade produtiva. "Trata-se de uma ação que aproveita indiretamente o 
aquecimento do mercado, mas como tem situação patrimonial melhor seu desempenho 
acaba sendo mais positivo", explica Wagner Salaverry, analista da Geração Futuro. No 
entanto, enquanto Geração Futuro mantém o papel na carteira por acreditar que ainda 
há potencial de alta, a Fama Investimentos preferiu trocar o papel por outras ações 
que possam subir mais no curto prazo, como Ultrapar PN e Marcopolo PN.  
 
Outro papel que impulsionou o desempenho da carteira líder do ranking foi Copesul 
ON, que alcançou uma valorização de 28,07% em maio. "Enquanto a maioria do 
mercado olhava para Braskem, percebemos que a Copesul era outra empresa 
petroquímica que também poderia se beneficiar com o aumento das margens de 
preços do setor", diz Salaverry. "O fato de ser uma empresa menos endividada e que 
paga dividendos também é um diferencial importante no setor." 
 
Já o portfólio da HSBC CTVM Research foi beneficiado, sobretudo, pelo desempenho da 
Transmissão Paulista PN - ação que subiu 28,33% no mês passado. "É uma empresa 
com bons resu ltados, excelente histórico de pagamento de dividendos e não apresenta 
riscos de instabilidade de receitas", diz Fábio Zagatti, analista do HSBC.  
Com uma estratégia diferente - sua carteira está recheada de ações de maior liquidez - 
a Bradesco Corretora se mantém em primeiro lugar no ano, com ganho de 48,37% de 
janeiro a maio. 
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