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COMMODITIES

BOLSAS

Arezzo: Cia diz que começou 2020 com crescimento maior
que em 2019
Impacto: Positivo

B2W: Cia adquire plataforma que atua categoria de
supermercado on-line
Impacto: Positivo.

Cemig: Empresa troca nomes no comando da empresa
Impacto: Marginalmente Positivo.

Cemig: Vale negocia compra de fatia da Cemig na Aliança
Impacto: Positivo.

Direcional: Lançamentos sobem 14% no 4T19, para R$ 555
milhões
Impacto: Marginalmente Positivo.

JBS: Empresa vai expandir abate bovino em Lins para
exportação
Impacto: Marginalmente Positivo.

Saraiva: Ex-CEO do Fleury é eleito para comandar a
empresa
Impacto: Marginalmente Positivo.

WEG: Cia fecha acordo com a Aliança Energia
Impacto: Positivo.

DESTAQUES
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 117.325 1,58% 1,45% 1,45% 13/01/2020

S&P 500 (EUA) 3.288 0,70% 1,78% 1,78% 13/01/2020

IPC (México) 44.847 0,42% 3,00% 3,00% 13/01/2020

STOXX 600 (Europa) 419 0,04% 0,65% 0,65% 08:56:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.614 -0,05% 0,95% 0,95% 08:56:47

DAX (Alemanha) 13.451 -0,01% 1,52% 1,52% 08:56:48

CAC 40 (França) 6.026 -0,16% 0,81% 0,81% 08:56:45

NIKKEI 225 (Japão) 24.025 0,73% 1,56% 1,56% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.107 -0,28% 1,86% 1,86% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.962 0,85% 4,16% 4,16% 03:05:35

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 88,5 0,45% 2,94% 2,94% 13/01/2020

Cobre (USd/lb.) 285,5 -0,21% 2,07% 2,07% 09:01:43

Ouro (USD/t oz.) 1.544,2 -0,41% 1,39% 1,39% 09:01:48

Prata (USD/t oz.) 17,8 -1,20% -0,79% -0,79% 09:01:48

Platina (USD/t oz.) 976,1 -0,61% -0,17% -0,17% 09:01:01

Paládio (USD/t oz.) 2.098,6 0,94% 9,91% 9,91% 09:01:41

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 64,7 0,79% -1,95% -1,95% 09:01:48

Petróleo WTI (USD/bbl.) 58,5 0,65% -4,26% -4,26% 09:01:48

Gasolina (USd/gal.) 167,1 0,82% -1,16% -1,16% 09:01:34

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,2 1,15% 0,82% 0,82% 09:01:44

Etanol (USD/gal.) 1,4 134% -223% -223% 13/01/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 389,5 0,00% 0,45% 0,45% 09:00:40

Soja (USd/bu.) 942,3 0,00% -1,39% -1,39% 09:01:14

Café Robusta (USD/MT) 1.313,0 0,08% -4,99% -4,99% 09:01:47

Café Arábica (USD/bag) #N/A N/A #VALOR! #VALOR! #VALOR!#N/A Field Not Applicable

Açúcar (USd/lb.) 14,4 1,62% 7,23% 7,23% 09:01:47

Boi Gordo (USd/lb.) 127,5 -0,33% 0,28% 0,28% 13/01/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Arezzo: Cia diz que começou 2020 com crescimento
maior que em 2019.

O presidente da Arezzo, Alexandre Birman, afirmou
que a empresa teve um desempenho muito bom no
quarto trimestre de 2019. Desde a Black Friday, a
empresa teve um crescimento contínuo nas vendas e
iniciou 2020 com crescimento ainda maior.

Segundo Birman, o varejo multimarcas é mais
sensível ao ambiente macroeconômico, e a empresa
percebeu que houve uma melhora nesse segmento.

Ainda, o executivo disse que a empresa tem planos de
abrir entre 70 e 75 lojas em 2020.

Impacto: Positivo. O discurso do presidente da Arezzo
vai em linha com o que o mercado tem esperado esse
ano em termos de reaquecimento do consumo,
beneficiando principalmente as empresas ligadas ao
varejo. Além disso, a abertura de novas lojas sinaliza
que a empresa pode capturar ainda mais os benefícios
do desenvolvimento do cenário macroeconômico do
país.

B2W: Cia adquire plataforma que atua categoria de
supermercado on-line

A empresa anunciou ontem (13) a aquisição da
startup, Supermercado Now Portal e Serviços de
Internet, uma plataforma de comércio eletrônico.

De acordo com a própria B2W, tal plataforma permite
com que o cliente escolha seu supermercado de
preferência, escolha os itens do carrinho e adicione
um endereço para entrega de seu pedido, que
chegará em até duas horas ou então em um horário
agendado no momento da compra.

Já contam com trinta redes de supermercado
parceiras e clientes com uma média de compra de
duas ou até três vezes ao mês.

Essa aquisição marca a entrada da empresa no
comércio eletrônico, que hoje é liderado pelo GPA e
Carrefour. E também o retorno da empresa a ter suas
transações voltadas diretamente para a operação de
varejo.

Continua na próxima página.

ÍNDICES LOCAIS

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 117.325 1,58% 1,45% 1,45% 13/01/2020

IBrX (Ibrx 100) 49.520 1,52% 1,73% 1,73% 13/01/2020

IMOB (Imobiliário) 1.466 1,75% 5,54% 5,54% 13/01/2020

INDX (Industrial) 22.564 2,11% 6,50% 6,50% 13/01/2020

IFNC (Financeiro) 13.005 0,81% -1,63% -1,63% 13/01/2020

ICON (Consumo) 5.547 1,99% 5,10% 5,10% 13/01/2020

IMAT (Materias básicos) 3.910 3,69% 8,32% 8,32% 13/01/2020

IEE (Energia Elétrica) 79.280 0,87% 3,46% 3,46% 13/01/2020

UTIL (Utilidade Pública) 8.879 1,22% 3,12% 3,12% 13/01/2020

IFIX (FI Imobiliário) 3.179 0,14% -0,57% -0,57% 13/01/2020

IGC (Gov. Corp.) 18.610 1,56% 2,37% 2,37% 13/01/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 4.055 1,85% 3,56% 3,56% 13/01/2020

ITAG (Tag Along) 25.989 1,51% 1,68% 1,68% 13/01/2020

IDIV (Dividendos) 6.901 1,59% 0,69% 0,69% 13/01/2020

EMPRESAS BRASIL

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 4,160 -0,41% -3,24% -3,24% 09:11:48

Selic 4,50% 11/12/2019

P/L Ibovespa (atual) 18,6x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 13,8x -

DI Jan 21 4,48% -2 p.p. -3 p.p. -8 p.p. 09:11:32

DI Jan 23 5,74% 0 p.p. 2 p.p. -5 p.p. 09:11:27

CDS 5 anos (em p.b.) 101 1 p.p. 2 p.p. 1 p.p. 09:11:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 19.400 6.520 12.880 -1.280 -6.355

Investidor Estrangeiro 87.661 281.848 -194.187 1.594 80.281

Fundos 461.947 275.723 186.224 5.144 -69.781

Pessoa Física 3.515 2.365 1.150 -1.165 325
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Por mais que o varejo alimentar via e-commerce ainda seja pouco explorado no Brasil, a empresa diz ao mercado que pretende
entrar nesta disputa e conseguir ganhar escala dentro do setor.

Impacto: Positivo. Por mais que seja um movimento desafiador, a empresa agora está dentro de um setor que se mostra em
crescimento.

Cemig: Empresa troca nomes no comando da empresa

Menos de um ano se passou e Cledorvino Belini já foi substituído por Reynaldo Passanezi Filho, que assume como diretor-
presidente da empresa.

Belini no entanto continua fazendo parte da empresa, mas agora como integrante do conselho de administração da estatal
mineira. Ele é considerado um “importante ativo” para a empresa, de acordo com o Valor Econômico.

O histórico profissional de Passanezi Filho é composto pelo setor elétrico (ISA Cteep), financeiro (BBVA Brasil) e público (Programa
Estadual de Desestatização do Governo do Estado de São Paulo), tendo assumido respectivamente os cargos de presidência,
diretoria e assessor do Conselho Diretor nestas empresas. Dentro do setor público, sua atuação se mostrou bastante presente em
programas de privatização.

Impacto: Marginalmente positivo. Tendo em vista as possíveis intenções da empresa ligadas à privatização e o histórico do novo nome
que passa a assumir o cargo de diretor-presidente da empresa.

Cemig: Vale negocia compra de fatia da Cemig na Aliança

A Vale e a Cemig iniciaram negociações em torno da Aliança Energia, na qual as duas são acionistas. Segundo o Valor, a Vale já
contratou um banco de investimentos para assessorar na possível compra da fatia da sócia.

A Aliança é uma joint venture entre as duas empresas voltada para geração e comercialização de energia, na qual a Vale tem 55% e
a Cemig 45%.

A fatia da Cemig está avaliada em R$2 bilhões.

Impacto: Positivo. A negociação vai em linha com o interesse estratégico das duas empresas. Enquanto a Cemig busca fazer
desinvestimentos para desalavancar a companhia e se preparar para a privatização, a Vale tem a meta de se tornar autossuficiente
em energia elétrica até 2030, utilizando fontes renováveis.

Direcional: Lançamentos sobem 14% no 4T19, para R$ 555 milhões

Os lançamentos da construtora Direcional Engenharia somaram valor geral de vendas (VGV) de R$ 555 milhões no 4T19,
representando um aumento de 14% na comparação com o mesmo período de 2018. No período, foram realizados 12 lançamentos.

As vendas brutas totalizaram R$ 462 milhões e os distratos ficaram em R$ 92 milhões. A velocidade de venda (VSO) atingiu 14% no
período, ante 18% no 4T18 e 13% no 3T19.
A companhia encerrou o ano com estoque de 12.519 unidades, que somam um VGV de R$ 2,4 bilhões. No ano, a Direcional realizou
lançamentos no valor de R$ 1,9 bilhão, alta de 16% e as vendas brutas subiram 8% para R$ 1,3 bilhão.

Além disso, a companhia atingiu geração de caixa recorde no valor de R$ 167 milhões.

Impacto: Marginalmente Positivo. O momento segue bastante positivo para o setor de construção civil. No caso da Direcional, a
companhia conseguiu ao longo do ano de 2019 e no último trimestre aumentar a sua participação no Minha Casa Minha Vida
(MCMV) faixas 2 e 3, e reduzindo a faixa 1,5. Esse movimento vai em linha com as atuais condições do mercado de construção – taxa
de juros na mínima histórica e foco em consumidores de maior renda.
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JBS: Empresa vai expandir abate bovino em Lins para exportação

A Friboi vai investir R$11 milhões e contratar 150 funcionários para expandir o abate de bovinos na sua unidade de Lins em mais de
30% a partir de março.

A produção será voltada a exportação, aproveitando a falta de oferta global por proteína.

Impacto: Marginalmente positivo. Mesmo que seja um volume que não altere tanto o volume total exportado pela empresa, a
expansão do abate bovino para exportação faz parte do atual foco da empresa em conseguir suprir parcialmente a falta de oferta
global por proteína, especialmente na China. A empresa planeja investir R$8 bilhões até 2024 em suas operações no Brasil.

Saraiva: Ex-CEO do Fleury é eleito para comandar a empresa

Luis Mario Bilenky é eleito novo presidente da saraiva após 20 anos sem assumir um cargo de liderança no varejo.

O cargo antes era preenchido pelo bisneto do fundador, Jorge Saraiva Neto, que agora está ocupando a posição de presidente do
conselho de administração.

A troca de nomes no cargo parece ter ocorrido como tentativa de credores e editoras de livros de evitar a decretação de sua
falência por meio da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa. E Bilenky acabou sendo o escolhido por apoio
decisivo da família controladora, entre os quatro nomes possíveis para assumir o cargo. Os credores tiveram poder de veto na lista
de indicados.

O processo de reestruturação da rede conta com uma oferta de ações definida no plano de recuperação dela, que totaliza cerca de
R$36 milhões. A dívida atual da Saraiva é de R$675 milhões.

Impacto: Marginalmente positivo. A troca no cargo de presidência e já era algo esperado pelo mercado. Ainda assim, tal mudança
pode ajudar a empresa em seu plano de recuperação judicial.

WEG: Cia fecha acordo com a Aliança Energia

A companhia divulgou via fato relevante que assinou contratos com a Aliança Energia para o fornecimento de 43 aerogeradores de
4,2 MW, incluindo os serviços de logística, montagem e comissionamento, além de operação e manutenção.

Os contratos preveem a construção de quatro parques eólicos, totalizando 180,6 megawatts (MW) de capacidade instalada e um
faturamento esperado de R$ 590 milhões.

Em 2015 a WEG forneceu os aerogeradores para o Complexo Eólico Santo Inácio, também controlado pela Aliança Energia.
As entregas desses aerogeradores devem começar em 2021 e se estender até 2022.

Impacto: Positivo. A assinatura do contrato é positiva, visto que a companhia vinha apresentando redução no seu fornecimento de
equipamentos para geração de energia eólica, e possui uma participação maior em equipamentos de térmicas e biomassa.
Esperamos que essa linha de negócio possa continuar crescendo em função do momento favorável para energia eólica no Brasil,
com expectativa de aumento dos investimentos.
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AGENDA ECONOMICA

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 614 milhões na B3 na quinta-feira, dia 9. No mês de Janeiro, o saldo
acumulado está negativo em R$ 3.680 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$ 3.680 milhões.

SALDO

09/01/2020

Inves. Estrangeiro -614 -3.680 -3.680 44%

Institucional 440 4.193 4.193 33%

Pessoa Física 349 540 540 18%

Instit. Financeira -165 -1.040 -1.040 4%

Emp. Priv/Publ -10 -122 -122 1%

Outros 0 109 109 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) Janeiro Acumulado no ano
Participação Por Invest.             

Janeiro

Hora País Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior

14/jan

09:00 Brasil PIM: Produção Industrial Regional Nov - -

PMS: Volume de Serviços (YoY %) Nov - 2.7%

PMS: Volume de Serviços (MoM %) Nov - 0.8%

08:00 EUA Confiança do Pequeno Empresário Dez 104.8 104.7

10:30 EUA PMS: Volume de Serviços (YoY %) Nov - -

CPI (MoM %) Dez 0.2% 0.3%

CPI: Núcleo (MoM %) Dez 0.2% 0.2%

CPI (YoY %) Dez 2.4% 2.1%

CPI: núcleo (YoY %) Dez 2.3% 2.3%

11:00 EUA Discurso de J. Williams (Fed Nova Iorque) - - -

15:00 EUA Discurso de E. George (Fed Kansas) - - -
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PROVENTOS

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

AGENDA CORPORATIVA

STOCK GUIDE

Confira também nosso Guia de Ações (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

15/01/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

20/01/2020 CCRO3 CCR SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

21/01/2020 CRDE3 CR2 Empreendimentos Imobiliarios SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

22/01/2020 PNVL4 Dimed SA Distribuidora da Medicamentos Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

23/01/2020 AZEV4 Azevedo e Travassos SA Reunião Corporativa Reunião Anual

24/01/2020 CSMG3 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

28/01/2020 UNIP6 Unipar Carbocloro SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

28/01/2020 TCSA3 Tecnisa SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

30/01/2020 QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

31/01/2020 BAZA3 Banco da Amazonia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

31/01/2020 MRVE3 MRV Engenharia e Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

17/01/2020 20/01/2020 TIMP3 TIM Participacoes SA JCP 0,087R$     0,53% 31/01/2020

31/01/2020 03/02/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,05% 02/03/2020

31/01/2020 03/02/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,04% 02/03/2020

03/02/2020 04/02/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,04% 02/03/2020

03/02/2020 04/02/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,05% 02/03/2020

05/02/2020 06/02/2020 UCAS3 UNICASA Industria de Moveis SA JCP 0,312R$     5,08% 14/02/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,05% 01/04/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,04% 01/04/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Dividendo 0,020R$     0,15% 01/04/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITSA3 Itausa - Investimentos Itau SA Dividendo 0,020R$     0,15% 01/04/2020

02/03/2020 03/03/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,04% 01/04/2020

02/03/2020 03/03/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,05% 01/04/2020

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock%20Guide%20-%20Guide%20Investimentos%20111119.xlsb
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TRADING

CONTATOS
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,
podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em
ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros
objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão
de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu
conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “

research@guideinvestimentos.com.br

EQUIPE ECONÔMICA

Luís Sales
lsales@guideinvestimentos.com.br

Rafael Passos
rpassos@guideinvestimentos.com.br

Ricardo Sitonio Maia
rmaia@guideinvestimentos.com.br

sales@guideinvestimentos.com.br

Cristiano Hajjar
chajjar@guideinvestimentos.com.br

SALES

Victor Beyruti
vbeyruti@guideinvestimentos.com.br

POLÍTICA
Conrado Magalhães
cmagalhaes@guideinvestimentos.com.br

Alessandro Utiyama
autiyama@guideinvestimentos.com.br

Filipe Carvalho
fccarvalho@guideinvestimentos.com.br

Gustavo Morgado
gmorgado@guideinvestimentos.com.br

Marco Antônio Govea 
mgovea@guideinvestimentos.com.br


