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Movimentações Mais relevantes (Superiores a R$1.000.000)
BRADESCO S.A - BBDC4
A diretoria do Bradesco realizou em
novembro a venda de 34.011 ações PN,
totalizando R$ 1.158.949,79, com um
preço médio de R$ 34,07.
A posição acionária, deste modo, foi
re d u z i d a d e 3 . 1 6 0 . 1 5 6 P N p a ra
3.126.745. A posição em ON
permaneceu inalterada.
BANCO DO BRASIL S.A - BBAS3
O Conselho diretor do Banco do Brasil
realizou a venda de 2.126 ações,
totalizando R$ 68.439,00, em um preço
médio de R$ 32,19.
A posição acionária foi reduzida de
130.733 para 128.607 papéis.

Já os controladores deram
continuidade aos movimentos dos
últimos meses e seguiram vendendo de
forma expressiva as ações da empresa.
No mês de novembro os controladores
venderam 2.161.000 ações, totalizando
R$ 71.191.216,00, por um preço médio
de R$ 32,94.
A posição ﬁnal foi reduzida de
1.505.533.815 para 1.503.712.815.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S.A - MRVE3
Membros do Conselho de
Administração realizaram a venda de
100.000 ações ordinárias no mês de
novembro, numa movimentação que
totalizou pouco mais de R$ 1,3 milhão.
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O preço médio das vendas foi de R$
13,50 e o saldo ﬁnal de ações foi
reduzido para 3.087.491,
representando 0,7% de participação
total no empreendimento.
Alguns diretores também realizaram a
venda de 79.565 papéis ON, por um
preço médio de R$ 13,40.
A posição ﬁnal dos diretores diminuiu,
com isso, de 4.392.908 para 4.313.343
ações ordinárias.
CIELO S.A - CIEL3
Membros do conselho de
administração realizaram a venda de
103.400 ações por um preço médio de
R$ 23,25. As operações de venda
totalizaram R$ 2.404.847,00.
A posição acionária foi reduzida de
320.128 papéis para 216.728.
A diretoria da empresa também
realizou venda de ações em novembro,
e liquidou 32.220 ações, por um preço
médio de R$ 23,43, em uma operação
que totalizou R$ 755.212,36.
O saldo ﬁnal em ações foi reduzido de
149.500 para 117.280 ações.

TRANSMISSORA ALIANÇA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - TAEE11
Em 24 de novembro, a Cemig –
Companhia Energética de Minas Gerais
– alienou na B3, 34.000.000 (trinta e
quatro milhões) de UNITS da Taesa,
correspondentes a 34.000.000 ações
ordinárias e 68.000.000 ações
preferências, em consonância com o
seu programa de Desinvestimentos
divulgado em 01/06/2017.
Com isso, a quantidade de ações
ordinárias sob custódia dos
controladores da Taesa passou a ser de
406.145.789 para 372.145.789 (39,30%
para 36,01% de participação total na
companhia), ao passo que as ações
preferenciais, antes na quantidade de
7 3 . 6 4 6 . 1 8 4 , p a s s a ra m a s e r d e
5.646.184 (7,13% para 0,55%).
KROTON EDUCACIONAL S.A - KROT3
O Conselho de administração reduziu
sua posição acionária de 158.622.656
papéis para 158.327.656, através da
venda de 395.000 papéis, por um preço
médio de R$ 18,14. As operações
totalizaram R$ 7.168.851,00.
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TIM PARTICIPACOES S.A. - TIMP3
Em novembro, membros do Conselho
de Administração da Tim compraram a
totalidade de 316.092 ações ordinárias
da companhia ao preço de R$ 7,69,
movimentando, com isso, R$
2.431.632,54. Entretanto, percentual de
participação do conselho no negócio
permaneceu abaixo de 0,1%.
Membros da diretoria também
realizaram operação de compra de
ações ordinárias no período, porém na
quantidade de 588.617. A totalidade
das operações foi de R$ 4.810.393,86.
É possível que existam fatores que
façam esses insiders terem aumentado
suas participações na Tim, entretanto,
devido aos altos custos operacionais e
a histórica diﬁculdade da companhia
em gerar valor a seus acionistas,
preferimos seguir de fora da Tim por
tempo indeterminado.
FIBRIA CELULOSE - FIBR3
Membros da diretoria compraram,
a t ra v é s d e exe rc í c i o d e o p ç õ e s
outorgadas em plano de opções,
55.715 papéis, por um preço médio de
R$ 23,03, totalizando R$ 1.283.116,45.

Em seguida, os mesmos diretores,
realizaram a venda de 55.715 papéis
por R$ 49,04, totalizando R$
2.732.347,17 e também compraram
outros 15.618 papéis. Após algumas
outras vendas e compras menores, o
saldo ﬁnal em ações cresceu, de 44.443
para 46.216.
CPFL ENERGIA S.A. - CPFE3
Membros do Conselho de
Administração da CPFL Energia, em
novembro deste ano, zeraram a sua
participação acionária no
empreendimento, isto por que
venderam, no período, todas as 23.269
ações ordinárias que detinham até
então, ao preço de R$ 27,69,
movimentando, com isso, algo em
torno dos R$ 644 mil.
No mesmo período, membros da
diretoria também venderam uma
considerável quantia de ações
ordinárias, dessa vez de 23.327, que
movimentaram uma quantia de R$
645.873,79. Com isso, a quantidade de
ações ordinárias dos diretores passou a
ser de 23.516 para apenas 189, o que
representa praticamente 0,0% de
participação total na empresa.
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Em contrapartida, o grupo de controle
da companhia comprou, também em
novembro, 408.357.085 no âmbito do
Leilão da OPA de Alienação de Controle
no dia 30 passado, operação esta que
movimentou nada menos que R$
11.307.407.683,65. Com isso, a
quantidade de ações ordinárias da
CPFL pertencentes ao grupo de
controle passou a ser de 556.164.817
para 964.521.902, quantidade esta que
representa 94,7547% de participação
total no empreendimento.
BRF S.A - BRFS3
O Conselho de administração vendeu
50.000 ações no mês de novembro por
um preço médio de R$ 42,84, numa
operação que movimentou R$
2.142.000,00.
Por outro lado, o mesmo conselho
realizou a compra a termo de 50.000
opções no valor de R$ 46,04. O saldo
ﬁ n a l e m a ç õ e s f o i re d u z i d o d e
41.220.470 para 41.170.470.
O grupo que engloba os maiores
acionistas da empresa também realizou
a venda de 42.400 papéis, por R$ 42,01,
totalizando R$ 1.781.133,00.
O saldo ﬁnal em ações foi reduzido de
179.445.118 para 179.402.718.

DURATEX S.A. - DTEX3
Em novembro, a Itaúsa, companhia que
faz parte do grupo controlador da
Duratex, por meio de aquisição por
redução do capital social da controlada,
adquiriu 26.509.141 ações ordinárias
ao preço de R$ 6,64, o que resultou
num montante ﬁnanceiro de R$
176.121.006,83.
Com isso, a quantidade que passou a
deter a Itaúsa na Duratex passou a ser
d e 7 6 0 . 4 7 0 . 7 5 1 a ç õ e s O N p a ra
786.979.892, montante ﬁnal esse que
representa 10,18% de participação total
no empreendimento.
Lembramos a nossos assinantes que a
Itaúsa faz parte de nossas carteiras
Suno Dividendos e Suno Valor e, ao
comprar participação nesta holding, o
acionista está, automaticamente,
participando também do controle da
Duratex e de outras empresas as quais
a Itaúsa detém participação, dentre
elas o Itaú, um dos bancos mais
rentáveis do planeta.
É i m p o r t a n t e f r i s a r s e m p re d a
importância do respeito aos preços
tetos sugeridos, de modo que uma
margem de segurança satisfatória seja
estabelecida no âmbito do
investimento.
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FLEURY S.A - FLRY3
Diretores da Fleury compraram 221.785
ações, por um preço médio de R$ 8,69,
totalizando R$ 774.496,00. Essa compra
foi decorrente do exercício de opções
outorgadas no Plano de Opções de
Compra de Ações.
Em seguida, em dias posteriores, os
mesmos membros da diretoria
venderam 293.593 papéis, totalizando
R$ 7.961.851,70, por um preço médio
de R$ 27,11.
Após essas operações todas, a posição
acionária ﬁnal foi reduzida de 76.268
para apenas 4.460 papéis.
CAMIL ALIMENTOS S.A. - CAML3
Controladores da Camil compraram,
em novembro, 124.000 ações
ordinárias de emissão da empresa ao
preço de R$ 8,08, o que resultou em
uma operação que movimentou R$
1.003.004,00.
Com isso, o grupo que antes detinha
228.024.722 ações ON sob sua
custódia, passou a possuir 247.273.722
desses ativos, o que representa nada
menos que 60,30% de participação na
Camil.

É importante ressaltar que esse
numerário de ações inclui também
participações acionárias detidas por
administradores que também são
acionistas controladores da companhia.
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A SUZB5
A diretoria da Suzano vendeu 942.700
papéis, por um preço médio de R$
20,66, numa operação que totalizou
expressivos R$ 19.473.825,85.
Como resultado dessa venda, a posição
acionária foi reduzida de 6.148.925
para 5.206.225 papéis.
SAO MARTINHO - SMTO3
O Conselho de Administração da São
Martinho comprou, em novembro,
188.700 ações ordinárias de emissão da
companhia em transações que
resultaram num montante de R$ 3,5
milhões.
Com isso, o percentual de participação
total dos conselheiros na empresa
passou de 0,56% para 0,61%.
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HYPERMARCAS S.A - HYPE3
O Conselho de administração da
empresa exerceu cerca de 700.000
opções de compra, totalizando R$
6.020.000,00. No mesmo mês, os
conselheiros da empresa venderam
150.000 papéis, por um preço médio de
R$ 34,02, totalizando R$ 5.103.033,00.
Por ﬁm, o saldo ﬁnal em ações saiu de
75.488 para 625.488, demonstrando a
conﬁança dos conselheiros na
empresa.
GRENDENE S.A - GRND3
Controladores da Grendene venderam,
em novembro, 41.500 ações ON por um
total de R$ 1.070.958,00. O percentual
de participação, contudo, permaneceu
praticamente inalterado, visto que as
agora 215.311.257 custodiadas pelos
controladores representam 71,60% da
participação total da companhia ante
uma proporção de 71,59% vista
anteriormente.

Consideramos esta companhia como
sendo uma excelente empresa por
possuir marcas de grande
representatividade tanto no Brasil
quanto e exterior e, por conta disso,
acreditamos que quem realizar a
compra deste ativo a um preço mais
em conta e segurar por um bom tempo
diﬁcilmente estará fazendo um mal
negócio.
MAGAZINE LUIZA - MGLU3
Os controladores compraram no mês
de novembro cerca de 155.600 ações,
em inúmeros dias e por inúmeros
preços diferentes, numa faixa de R$
53,00 a R$ 68,00 durante o mês
passado. A posição ﬁnal em ações
cresceu de 121.224.660 para
121.380.260 ações.
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A - MRFG3
No mês de novembro, o acionista
controlador da Marfrig aumentou sua
posição acionária de 215.389.650
papéis ON para 216.616.801. Com isso,
c e rc a d e R $ 2 8 m i l h õ e s f o ra m
negociados. Após as transações,
percentual de participação total do
controlador na companhia ﬁcou em
34,87%
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É interessante mencionar que nenhum
dos membros do Conselho Fiscal
possui valores mobiliários de emissão
da companhia.
RAIA DROGASIL S.A - RADL3
Diretores da empresa venderam 460
ações no mês passado, totalizando R$
37.139,60. O preço médio ﬁcou em R$
81,12.
A posição acionária foi reduzida de
117.374 para 116.914 ações.
Já os controladores reduziram a
posição acionária de 118.049.004
papéis para 115.965.246.
COSAN LOGISTICA S.A. - RLOG3
Acionistas controladores da Cosan
Logística, por meio de subscrição de
ações no âmbito do aumento de capital
da companhia, aumentaram em
69.546.002 a quantidade de ações
ordinárias sob sua custódia numa
operação que movimentou R$
548.022.495,76.
Com isso, a quantidade de ações ON
dos controladores passou de
266.075.096 para 69.546.002.
Percentualmente falando, o aumento
foi de 57,43% para 72,45% de
participação total no negócio.

Foi observada uma movimentação de
mesma natureza por parte de
membros do Conselho de
Administração da empresa, que no
mesmo período e através também de
subscrição de ações no âmbito do
aumento de capital da companhia,
aumentaram para 595.649 a
quantidade de ações ON sob sua
custódia. R$ 969.547,32 foram
movimentados na operação, porém o
percentual de participação total
continuou abaixo de 0,5%.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS S.A MULT3
Os controladores da empresa
venderam 100.000 ações por um preço
médio de R$ 72,23. A operação
totalizou R$ 7.223.000,00
A posição ﬁnal em ações foi reduzida
de 97.913.111 para 97.813.111 ON.
GAEC EDUCAÇÃO S.A. - ANIM3
Grupo de controle da Gaec vendeu, em
novembro, 70.550 ações ordinárias que
se encontravam sob sua custódia. R$
1,8 milhão foram movimentados nas
operações de venda do grupo.
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Com isso, a quantidade de ações dos
controladores da companhia passou a
ser de 44.487.444, o que representa
54,96% de participação total no
negócio.
Vale destacar que a quantidade total de
ações do grupo de controle informada
acima reﬂete também a participação da
RNE Gestão Patrimonial S.A., sociedade
sob controle comum.
B2W COMPANHIA DIGITAL - BTOW3
Diretores da empresa venderam
146.782 ações da empresa, totalizando
R$ 2.767.161,40. O preço médio de
venda foi de R$ 18,85.
A posição acionária ﬁnal foi reduzida de
6.458.758 para 6.311.976.
BRADESPAR S.A - BRAP4
O controlador vendeu 728.463 papéis
no mês de novembro, totalizando R$
17.265.897,99. O preço médio de venda
foi de R$ 23,70. A posição acionária em
ações PN foi reduzida de 3.264.600
para 2.537.037, enquanto a posição em
ações ON permaneceu estável.

Já a diretoria foi no movimento inverso
e comprou 4.030 papéis BRAP4,
totalizando R$ 95.618,14. O preço
médio das operações foi de R$ 23,72.
A posição ﬁnal dos diretores ﬁcou em
93.534 PN, tendo crescido de 89.504.
VULCABRAS/AZALEIA S.A. - VULC3
Controladores e pessoas vinculadas ao
controle da Vulcabrás / Azaleia
venderam, em novembro, 3.838.677
ações ordinárias ao preço de R$ 9,50,
operação essa que resultou em um
montante ﬁnanceiro de R$
36.467.431,50.
Foi uma operação de venda bastante
expressiva e, nesse sentido, é coerente
ser interpretado como um sinal de
atenção para os acionistas desta
companhia.
BANCO SANTANDER BRASIL S.A SANB11
Diretores do Banco venderam 171.045
Units do Santander no mês passado,
por um preço médio de R$ 30,18. As
operações movimentaram R$
5.163.712,55.
A posição ﬁnal em Units foi reduzida de
3.415.486 papéis para 3.244.441.
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Movimentações Menos relevantes (Inferiores a R$1.000.000)
NATURA COSMETICOS S.A. – NATU3
Membros da diretoria da Natura em
novembro, através de movimentações
em decorrência da outorga de ações no
â m b i t o d e p ro g ra m a s d e a ç õ e s
restritas, aumentaram em 19.168 a
quantidade de ações ON sob sua
custódia.
Paralelamente, alienaram, também,
12.752 ações de natureza semelhante,
movimentando, com isso, o montante
de R$ 403.448,09.
Com isso, a quantidade de ações sob a
custódia da Diretoria da Natura passou
a ser de 167.217 para 173.633, o que
re p re s e n t a m e n o s d e 0 , 0 5 % d e
participação total na companhia.
CIA HERING - HGTX3
N o m ê s d e n ov e m b ro p a s s a d o ,
membros da diretoria da CIA Hering
venderam, no dia 22, 30.000 ações
ordinárias da companhia, passando a
ter, com isso, 207.062 papéis dessa
natureza. O valor ﬁnanceiro
movimentado foi de R$ 864.300,00.

P e rc e n t u a l d e p a r t i c i p a ç ã o d o s
diretores no negócio, com isso,
permaneceu inferior a 0,5%.
ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A - ESTC3
Membros da diretoria venderam 9.400
ações, por um preço médio de R$
30,77. As operações totalizaram R$
289.296,00.
O saldo ﬁnal em ações foi reduzido de
134.836 para 125.436.
CYRELA BRAZIL REALTY S.A - CYRE3
O Controlador da companhia seguiu a
movimentação observada no mês
anterior e novamente realizou a venda
de ações ordinárias, dessa vez na
quantidade de 11.847.
A operação totalizou R$ 191.758,00, e a
posição ﬁnal de ações ON dos
controladores caiu, com isso, de
135.706.051 para 135.694.204,
quantidade essa que representa
33,9454% de participação total na
companhia.
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No mesmo período, membros do
Conselho de Administração da empresa
também realizaram venda de ações
ON, porém na quantidade de 10.000
papéis. A operação movimentou R$
124.953,00. Percentual de participação
dos conselheiros na companhia, com
isso, permaneceu abaixo de 0,5%.
ALPARGATAS - ALPA4
No mês de novembro, o conselho de
administração da Alpargatas comprou
15.800 ações ordinárias da companhia
a um valor total de R$ 248.088,00.
Entretanto, o percentual total de
participação no empreendimento pelo
conselho permaneceu no patamar de
4,90%.
É importante destacar que no Conselho
de Administração está incluído o saldo
das ações detidas por sociedades
controladas por Administradores.
Outro ponto que cabe salientar é que a
Itaúsa – Investimentos Itaú, Cambuhy I
Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia e a
Cambuhy Alpa Holding adquiriram, a
pouco mais de dois meses e em
conjunto, o controle societário da
Alpargatas, antes detido pela J&F
Investimentos, conglomerado até então
controlado pelos irmãos Joesley e
Wesley Batista.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR S.A - PCAR5
Diretores da empresa venderam 3.000
ações por um preço médio de R$ 77,00.
O volume da operação foi de R$
231.000,00.
A posição ﬁnal em ações foi reduzida
de 367.446 para 364.446.
LINX S.A. - LINX3
O acionista controlador da companhia
vendeu, em novembro, 20.000 ações
ordinárias em transações que
resultaram, somadas, num montante
de R$ 440.000,00.
Com isso, quantidade de ações ON do
controlador passou a ser de
29.752.824, o que representa um
percentual de participação total no
negócio de 17,91%.
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A TGMA3
O conselho de administração da Tegma
seguiu o comportamento do mês
anterior e, em novembro, vendeu 7.200
ações ordinárias da companhia em
operações que totalizaram pouco mais
de R$ 144 mil, mas que, no geral, pouco
inﬂuenciaram na participação total do
conselho no business, isso por que seu
percentual total de participação foi
alterado apenas de 0,09 % para 0,08 %.
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No mesmo período, a Diretoria da
Tegma também se desfez de papéis
ordinários da companhia, porém na
quantidade de 36.600.
O volume ﬁnanceiro transacionado na
operação foi de pouco menos de R$
710 mil. Após as transações, percentual
de participação total dos diretores na
companhia ﬁcou em 0,06%.
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A - ITUB4
Controladores do Itaú reduziram a
posição em ações ON de 3.034.086.234
para 3.034.085.184 e a posição PN de
12.379.056 para 12.207.430 ações,
através da venda de 186.526 papéis,
por um preço médio de R$ 43,01,
parcialmente compensada por um
plano para outorga de ações e opções
de 14.900 papéis.
Os diretores também realizaram a
venda de ações, e reduziram a posição
em ações PN de 11.428.081 para
11.411.793, através da venda de 4.354
papéis, por um preço médio de R$
4 1 , 5 0 . A o p e ra ç ã o t o t a l i z o u R $
182.472,30.

AMBEV S.A - ABEV3
Diretores da Ambev venderam 6.150
ações no mês de novembro, totalizando
R$ 124.923,00. A posição acionária foi
reduzida de 5.542.123 para 5.535.973.
ITAÚSA - ITSA4
O grupo controlador realizou a venda
de 5.615 ações que totalizaram um
volume de R$ 58.912,15. O preço médio
de venda foi de R$ 10,49.
A posição acionária em ações PN foi
levemente reduzida de 788.373.712
para 788.368.097 papéis. A posição
acionária em ON permaneceu
inalterada.

Felipe Tadewald
VP Pesquisas em Renda Variável

Tiago Reis
Analista CNPI
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DISCLOSURE
As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de
investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela veriﬁcação da
conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela
tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e ou venda de títulos e ou
valores mobiliários.
Este material apresenta informações para diversos perﬁs de investimento e o investidor
deverá veriﬁcar e atentar para as informações próprias ao seu perﬁl de investimento, uma
vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os
investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas
e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros
e ou garantia de resultados.
Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao
investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de
investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a
diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem
limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de
concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos
adicionais, entre outros.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo
17º da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise reﬂetem
única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente.
Esse material destina-se única e exclusivamente aos assinantes da Suno Research, sua copia ou
distribuição integral ou parcial sem a expressa autorização acarretará multa de até 2000 mil
vezes o valor desse relatório, apreensão das copias ilegais além de responsabilização em
processo civil.

