
 Comentário Macro – sobre extrapolar o otimismo 
  
Comentários gerais: mais uma semana positiva para os mercados locais. A inflação segue surpreendendo para baixo, e o banco 
central pode levar a Selic a um patamar mais próximo de 7% do que se previa há pouco. Além disso, o governo conseguiu avançar 
na agenda econômica. No exterior, o dólar se enfraquece, e a liquidez abundante ainda é um vento a favor para nós, aqui no Brasil. 
No curto prazo, segue o momento mais favorável. Mas não deveríamos extrapolar isto por tanto tempo assim, em nossa opinião.  
 
Sobre os últimos dias... 
  
O bom momento continua. Na semana passada, o Ibovespa subiu 3,43%, a 5ª semana de ganhos consecutiva. A percepção de risco-
país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 3,00%. No mercado de juros, nova rodada de pressões baixistas: o DI para janeiro/21, por 
exemplo, recuou 12 pontos base, para 9,30%. Por fim, quanto ao dólar, uma semana de certa estabilidade: terminou em R$3,1590 
(dias 25), acima dos R$3,1472 da semana anterior (dia 18), segundo cotação de referência da Bloomberg.  
 
No Brasil (parte I): a inflação continua fraca. O IPCA-15 de agosto subiu 0,35% frente a julho, após -0,18% no mês anterior. Em 12 
meses, está em 2,68%, abaixo dos 2,78% até julho. Os números ficaram abaixo do esperado pelo mercado (que previa +0,40% e 
+2,73%, respectivamente). Para 2017 como um todo, o mercado hoje projeta um IPCA de 3,45%, segundo o Boletim Focus. Na 
semana passada, previa 3,51%. 
 
No Brasil (parte II): a Selic pode ficar mais baixa. Não nos surpreende que o mercado, neste contexto, tenha revisado a sua projeção 
para a Selic até o final do ano. Hoje, prevê 7,25%, contra os 7,50% até a semana anterior. Nos últimos dias, vínhamos deixando 
claro o nosso viés de baixa em relação a esta projeção. Mais do que isso: acreditamos que possa convergir para 7,00%, considerando 
que não haverá choques negativos vindos do cenário externo. Hoje, dia 28, o mercado precifica uma Selic próxima a 7,4% no final do 
ano. 
 
No Brasil (parte III): bons avanços da agenda econômica. Aqui, damos destaques a 3 pontos: (1) foi aprovado o texto-base da MP 
777, na comissão especial da Câmara; (2) anunciada a intenção de privatizar a Eletrobras, esperando arrecadar R$20 bi; além de um 
pacote de privatizações com 57 projetos; e (3) o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) apresentou uma proposta de reforma 
tributária. 
 
No exterior: precifica-se o que não se fala. Discursos recentes de Janet Yellen (presidente do BC dos EUA) e Mario Draghi (presidente 
do BC da Europa) – no encontro de Jackson Hole, na semana passada – não trouxeram grandes novidades. A 1ª focou no tema 
“regulação”, enquanto o 2º falou de “produtividade, abertura comercial, e dinâmica das economias globais”. Ou seja: muito pouco, 
ou quase nada, de “política monetária” – o maior interesse do mercado. Foi uma espécie de “pacto de silêncio” entre estes – algo 
que contribui para que o dólar continue mais fraco (especialmente frente ao euro). O mercado segue cético com relação à 3ª 
elevação de juros do Fed neste ano. Hoje, segundo dados da Bloomberg, o mercado atribui a esta possibilidade uma probabilidade 
de meros 34%.  
 
Para os próximos dias... 
 
O front político no Brasil: o governo busca 2 aprovações importantes no Congresso. Na 3ª (29), se dedicará em aprovar as novas 
metas fiscais, em 2 sessões no Congresso. Na 4ª (30), se concentrará em aprovar a MP 777, que cria a TLP, na Câmara, antes de 
encaminhá-la ao Senado. Registre-se: estas medidas precisam ser aprovadas antes do dia 31 de agosto e 7 de setembro, 
respectivamente. Em nossa opinião, o governo será bem sucedido, em ambas. 
 
O front macro no Brasil: dados fiscais sobre julho sairão nos próximos dias. Na 3ª, o resultado primário do governo central; na 4ª, o 
setor público consolidado. E, na 6ª, o IBGE divulga o PIB do 2º trimestre. O mercado espera um crescimento de 0,1% frente ao 1º 
tri, puxado pelo consumo, e não pelos investimentos. 
 
No exterior, fique atento à inflação dos EUA. Dados importantes sobre a economia americana sairão nesta semana: (1) o PIB 
americano do 2º tri (na 4ª); (2) dados de renda e gastos das famílias, e inflação (5ª); e (3) o Relatório de Empregos de agosto (6ª). 
Neste momento, o mercado dá especial atenção aos números de inflação, dado que esta segue fraca, apesar do mercado de trabalho 
aquecido. Seja como for, o mais provável é que a inflação continue baixa, e isso manterá o mercado cético quanto às políticas de 
normalização do Fed. E daí? Bem, caso isso aconteça, isso deve manter o dólar fraco ao redor do mundo. 
 
Em suma: embora tenhamos visto algum avanço positivo na agenda econômica doméstica (especialmente quanto ao pacote de 
privatizações que se esperam para o futuro próximo), a verdade é que o cenário internacional segue extremamente favorável. Isso 
segue dando sustentação aos mercados locais: Ibovespa acima dos 71 mil pontos, CDS de 5 anos abaixo de 200 pontos base e um 
dólar ao redor de R$3,15. Este otimismo, entretanto, não deve ser extrapolado para o médio e longo prazo, em nossa opinião. No 
entanto, no curtíssimo prazo, é difícil ver gatilhos negativos, algo que pode manter o tom mais favorável neste momento, por 
enquanto.  
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: o dólar (R$/US$) utilizado é a cotação de referência da Bloomberg. 
Para mais detalhes sobre a agenda macro, veja os relatórios Visão Guide, enviados diariamente por nossa equipe, antes da abertura dos mercados. 

 

Segunda  
(28/08) 

Terça 
 (29/08)

Quarta 
(30/08)

Quinta 
(31/08)

Sexta 
(01/09)

 
• Sondagem da 

Construção; 
• Boletim Focus; 
• Nota à Imprensa: 

Mercado Aberto; 
• Balança Comercial 

Semanal; 
• Estoques no Atacado 

(EUA); 
• Balança Comercial 

(EUA); 
• Sondagem Industrial 

(EUA). 

 
• Sondagem da 

Indústria; 
• IPP; 
• Relatório Mensal da 

Divida Pública; 
• Resultado Primário 

do Governo Central; 
• Preços Residenciais 

(EUA); 
• Preços Residenciais 

(EUA); 
• Confiança do 

Consumidor (EUA). 
 

 
• IGP-M;  
• Sondagem de Serviços; 
• Indicador de Incerteza da 

Economia; 
• Nota à Imprensa: Política 

Fiscal; 
• Fluxo Cambial Semanal; 
• Indicador de Confiança na 

Economia (Z. do Euro); 
• CPI Harmonizado; 
• Emprego no Setor Privado 

(EUA) 
• PIB (EUA); 
• Estoques de petróleo bruto 

(EUA) 
• Sondagem Industrial PMI 

(EUA); 
• PMI Serviços (EUA). 

 

 
• Índice de Confiança 

Empresarial (ICE); 
• Indicador de Nível de 

Atividade; 
• Taxa de Desemprego 
• CPI (Z. do Euro);  
• Renda Pessoal (EUA); 
• Pedidos de auxílio 

desemprego (EUA); 
• Gasto Pessoal (EUA); 
• Deflator do PCE (EUA); 
• Chicago PMI (EUA); 
• Vendas Pendentes de 

Moradias (EUA); 
• PMI Industrial (EUA). 

 
• IPC-S; 
• PMI Industrial; 
• PIB ; 
• Balança Comercial Mensal 

(USD Milhões); 
• Vendas de Veículos; 
• PMI Industrial (Z. do Euro) 
• Relatório de Emprego (EUA) 
• Taxa de Desemprego (EUA) 
• Ganho Médio por Hora 

(EUA) 
• PMI Industrial (EUA); 
• ISM Industrial; 
• Confiança do Consumidor 

(EUA) 
• Gastos com Construção 

(EUA) 
 

 
Resumo da Agenda Macro da Semana 

 



3 

 
Estudo de Cenários da Guide Investimentos 

 

CENÁRIO 
PESSIMISTA 
(Prob. 20%) 

CENÁRIO BASE 
(Prob. 65%) 

CENÁRIO  
OTIMISTA 

(Prob. 15%) 

GRANDE 

DESMEMBRADA 

NULA 

ALTO 

SIM 

BAIXA 

MÉDIO 

MANTIDA 

MÍNIMA 

MÉDIO 

INCERTO 

MÉDIA 

MÉDIO 

MANTIDA 

RAZOÁVEL 

MÉDIO 

NÃO 

MÉDIA 

EVENTO 

TEMPO DE INCERTEZA 

EQUIPE ECONÔMICA 

CAPACIDADE POLÍTICA DE 

APROVAÇÃO DE REFORMAS 

COMPROMETIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

REVISÃO DA NOTA DE CRÉDITO 

NO PAÍS 

CAPACIDADE DO BC 

CORTAR JUROS 

Elaboração:  Guide Investimentos. Obs.: probabilidades atribuídas a cada um dos cenários construídos é passível de mudanças. 

    Projeções  

Cenário Pessimista: maior deterioração (de 30% 

para 20%)   

Ibovespa (pontos)   56,6-61,9 

R$/US$   3,25-3,45 

CDS de 5 anos (pontos base)   260-310 

      

Cenário-Base: alguma incerteza (de 60% para 

65%)   

Ibovespa (pontos)   61,9-67,2 

R$/US$   3,00-3,25 

CDS de 5 anos (pontos base)   210-260 

      

Cenário Otimista: voltando aos trilhos (de 10% 

para 15%)   

Ibovespa (pontos)   67,2-70,9 

R$/US$   2,85-3,00 

CDS de 5 anos (pontos base)   175-210 

      

Cenário Ponderado   

Ibovespa (pontos)   62,065 

R$/US$   3,26 

CDS de 5 anos (pontos base)   239 



Comentário Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores variações do Ibovespa             Contribuições1 de cada setor no Ibovespa 
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Ganhadores   

Ticker 21/08/17* 25/08/17* Variação 

ELET3 R$ 14,20 R$ 19,76 39,15% 

ELET6 R$ 17,83 R$ 21,89 22,77% 

JBSS3 R$ 8,00 R$ 8,88 11,00% 

USIM5 R$ 6,01 R$ 6,62 10,15% 

CMIG4 R$ 7,93 R$ 8,59 8,32% 

Perdedores 

Ticker 21/08/17* 25/08/17* Variação 

MRVE3 R$ 13,35 R$ 13,10 -1,87% 

CIEL3 R$ 22,70 R$ 22,34 -1,59% 

MRFG3 R$ 7,18 R$ 7,07 -1,53% 

BBSE3 R$ 27,70 R$ 27,42 -1,01% 

BRKM5 R$ 37,39 R$ 37,18 -0,56% 
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Petróleo e Gás
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O Ibovespa rompeu a importante resistência 
em 69.500 pontos (máxima cotação 
intraday de 2017), indicando continuidade 
da tendência de alta de curto prazo, apesar 
de apresentar alguns sinais de fadiga (IFR 
em 77). 
 
• Acima desse, as resistências são antigas 

em: 71.6 mil pontos (máxima intraday 
de janeiro de 2011); 73 mil pontos 
(máxima intraday de abril de 2010) e 
73.8 mil pontos (máxima intraday de 
maio de 2008).  
 

• Os principais suportes abaixo são: 
69.500; 68.700; 65.650; 64.000. Abaixo 
desses abre espaço para testar 60.400 
pontos. 

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: *fechamento nas datas citadas. 

 

1Setores estipulados de acordo com a classificação da Guide Investimentos. 



Rentabilidade da Carteira Semanal 
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Ticker Nome Peso 21/ago 25/ago Var. (%) Contribuição 

PETR4 Petrobras 20% R$ 13,34 R$ 13,88 4,05% 0,81% 

CCRO3 CCR 20% R$ 17,09 R$ 17,69 3,51% 0,70% 

KLBN11 Klabin 20% R$ 17,19 R$ 17,75 3,26% 0,65% 

BVMF3 B3 20% R$ 21,87 R$ 22,33 2,10% 0,42% 

MRFG3 Marfrig 20% R$ 7,18 R$ 7,07 -1,53% -0,31% 

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: *fechamento nas datas citadas; ** início da elaboração da Carteira (03/08/15). 

 

Rentabilidade Semana* Agosto 2017 Desde o início 

início 21/ago/17 31/jul/17 29/dez/16 03/ago/15 

fim 25/ago/17 25/ago/17 25/ago/17 25/ago/17 

Carteira Semanal 2,28% 6,91% 25,27% 54,87% 

Ibovespa 3,55% 7,82% 18,01% 41,76% 

Diferença -1,28% -0,91% 7,26% 13,11% 

          
Dólar -0,51% 0,85% -3,13% -9,50% 

CDI 0,14% 0,66% 7,26% 29,07% 
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Carteira Semanal IBOV



Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 
Nesse cenário atual, ainda repleto de incertezas, buscamos por não ficar expostos aos imprevistos do front político. Estamos 
atentos ao quadro político local e o avanço das reformas necessárias políticas/econômicas. Fatos estes, que podem influenciar nos 
movimentos do mercado. O quadro externo, que continua a surpreender positivamente, com o avanço dos ativos de risco, é algo 
que também tem beneficiado o Ibovespa. Enquanto a música estiver tocando, os ativos de risco seguem se beneficiando. Estamos 
atentos aos ricos que podem fazer essa dinâmica se inverter. 
 
Desta forma, na carteira, continuamos a balancear o portfólio com ativos defensivos, possivelmente blindados ao cenário 
doméstico incerto, e alguns ativos que tendem a se beneficiar de eventos específicos.  
 
Na última semana, a Carteira Semanal avançou no campo positivo, mas não o suficiente para superar o desempenho do Ibovespa. 
O destaque da carteira seguiu com a Petrobras. A notícia de privatização da Eletrobras criou uma expectativa de desestatização 
de outras companhias estatais. Nesse contexto, Petrobras teve forte valorização na semana, e ainda conta com os rumores de 
mercado acerca do IPO da BR Distribuidora – que poderá ocorrer ainda neste ano. Para essa semana, optamos por incluir Movida 
em nosso portfólio, uma vez que vislumbramos perspectivas mais favoráveis para a companhia. E assim, optamos por retirar os 
papeis da Marfrig. 
 
Com relação aos outros ativos, permanecemos com os papéis da B3, que deve se beneficiar do aumento do número de ofertas 
ainda neste ano e sinergias após fusão com Cetip. Para a Klabin, vemos valor a ser destravado, principalmente sendo beneficiada 
por uma eventual alta do dólar e revisão do crescimento da demanda de papel ondulado no Brasil. Para a CCR, também 
permanecemos com uma visão construtiva. A companhia conta com sólidos fundamentos, e esperamos que a empresa aproveite a 
recuperação do setor de rodovias pedagiadas do Brasil, assim como foi divulgado nos dados da ABCR, e ainda as quedas nas 
taxas de juros.  
 
E, por fim, Petrobras vemos ainda sinais positivos, mantendo como destaque a gestão implementada pelo novo management da 
estatal. A empresa deve prosseguir com as vendas de ativos, em linha com seu plano de Plano Estratégico e Plano de Negócios e 
Gestão 2017 – 2021. 

Peso Nome Ticker 

20% B3 BVMF3 

20% CCR CCRO3 

20% Klabin KLBN11 

20% Marfrig MRFG3 

20% Petrobras PETR4 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% B3 BVMF3 

20% CCR CCRO3 

20% Klabin KLBN11 

20% Movida  MOVI3 

20% Petrobras PETR4 

Sai Entra 

Marfrig (MRFG3) Movida (MOVI3) 



Estratégia:  
 
Os papéis da Movida se encontram em um patamar atrativo, após forte queda dos papéis que foram pressionado pelo resultado 
do 2T17. Em nossa visão, criou-se uma oportunidade interessante de curto prazo para Movida e vemos valor a ser destravado 
nesse período, em função: (i) expectativa de melhora dos resultados operacionais para o 2S17; (ii) tendência de consolidação da 
indústria de locação, com uma eventual fusão entre Movidas e Unidas, após desistência do IPO da Unidas no início do ano; (ii) 
continuidade da queda da taxa de juros e a recuperação da atividade econômica local, que devem impulsiona os números da 
empresa ao longo do ano e aumentar a geração valor para os acionistas. 
 
A Movida vem entregando resultados sólidos, apresentando melhora em todos os segmentos. A empresa apresentou um 
crescimento robusto na sua geração de caixa, com aumento dos volumes de venda, e redução de sua alavancagem financeira. 
Em seu último resultado operacional, empresa reportou: (i) crescimento da receita líquida, com destaque para as vendas de 
ativos, demonstrando o ganho de expansão com a capacidade já instalada; (ii) forte geração de caixa operacional, embora suas 
margens tenham ficadas ligeiramente pressionadas em função das maiores provisões e despesas com aumento de índices de 
roubo; (iii) redução da dívida líquida e desalavancagem financeira. Além disso, a empresa continua gerando valor aos acionistas, 
com destaque para seu ROIC, atingindo 7,5%.  
 
Olhando para frente, com a continuidade da queda da taxa de juros e a recuperação da atividade econômica local, acreditamos 
que esse spread ainda continue avançando. Destacamos também a capacidade do management na otimização de sua estrutura 
de capital e estratégia de crescimento da empresa, que busca diminuir o ritmo dos investimentos e aumentar o resultado 
operacional da estrutura já instalada. Vale ressaltar que, recentemente, a empresa ainda anunciou a aquisição da Fleet Services, 
com importante razão estratégica para a Companhia: (1) a aquisição confirma o apetite saudável para aquisições da empresa, 
que não está focada apenas no crescimento orgânico; (2) a presença cada vez mais crescente da companhia no segmento a 
clientes premium e de aluguel de carros reforçam seu diferencial no setor.  
 
Além disso, Recentemente, aumentaram as especulação sobre uma fusão entre Movidas e Unidas. Uma eventual operação deste 
porte, reduziria a diferença com a principal empresa do setor, Localiza. Caso efetivada a operação, a empresa combinada teria 
uma frota total de cerca de 100 mil carros, comparada aos 139 mil carros da Localiza. A nova companhia também obteria maior 
poder de barganha com as montadoras na compra de carros, e a fusão traria sinergias administrativas e operacionais relevantes. 
 
Por fim, ressaltamos a empresa se encontra com um valuation atrativo: (i) a Movida vem sendo negociada a um múltiplo P/L de 
11,8x nos últimos 12 meses, enquanto a média do setor é de 22,5x; e (ii) EV/Ebitda de 5,7x, sendo a média de seus pares de 
11,7x. 

ENTRA 

Movida (MOVI3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Marfrig da carteira. Seguimos com uma visão otimista para a empresa no médio/longo prazo, mas 
buscamos um ativo com melhores oportunidades de ganhos no curto prazo. Buscamos por meio das ações da Marfrig capturar os 
ganhos com momento favorável à empresa e seu resultado operacional do 2T17. 
 
As ações da Marfrig entraram em nossa Carteira no dia 14 de Agosto e registraram desempenho negativo de 0,28% até sexta-
feira. Enquanto isso, o Ibovespa registrou um avanço de 4,08% no mesmo período. 
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Marfrig (MRFG3) 
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Mantivemos a B3 na carteira visando a melhor perspectiva para os ativos de renda variável e a combinação dos negócios com a 
Cetip, que traz sinergia para as operações. Mesmo ainda com incertezas no cenário político, acreditamos que o volume de 
negócios deverá crescer. Diversas empresas devem reconsiderar realizar ofertas, além de possíveis IPO ainda neste ano. Ainda 
vemos empresas com alto potencial de realizar uma oferta pública. 
 
Adicionalmente, ainda vemos valor a ser destravado para a B3 após fusão da BM&FBovespa com a Cetip, uma vez que a 
companhia vem se consolidando no setor. A empresa deve continuar a ganhar eficiência operacional, se beneficiando do momento 
favorável do crescimento dos volumes. Vale destacar a diversificação da receita, com fluxo bastante resiliente, com serviços 
completos de trading, clearing, liquidação, custódia e registro, e posicionamento dominante em derivativos, ações, câmbio, renda 
fixa e produtos de balcão.  
 
Olhando para frente, acreditamos que a empresa continuará procurando por novas oportunidades de crescimento inorgânico na 
América Latina. Em suma, a conclusão da combinação de negócios entre BM&FBovespa e Cetip deve criar uma empresa 
vencedora no longo prazo. Além das sinergias a serem capturadas, a empresa possui alto potencial de crescimento, com risco 
menor com relação a maior concorrência. 

B3 (BVMF3) 

Klabin (KLBN11) 
 
Ainda vemos valor a ser destravado para o ativo, principalmente com o processo de desalavancagem financeira da companhia. O 
cenário político mais desfavorável, com impacto altista no dólar, pode beneficiar o desempenho operacional da Klabin. Temos uma 
visão positiva em relação a empresa, que deve se beneficiar da alta da moeda americana e da recuperação do preço da celulose 
nos mercados internacionais. A empresa deve continuar apresentando boa performance no mercado interno e externo. Em suma, 
a empresa apresenta: (i) performance sólida do modelo de negócio; (ii) estratégia de crescimento com a nova operação da 
Unidade Puma; e (iii) flexibilidade para exportar o excedente de produção. 
 
O aumento no volume de vendas com o incremento da nova operação também gerou uma diluição nos custos da companhia, 
beneficiando ainda mais seus resultados. Em relação a alavancagem da Klabin, o múltiplo se manteve em 4,9x (vs. 4,9x no 1T17). 
No entanto, esperamos que o processo de desalavancagem se intensifique, tendo em vista esse final do processo de ramp up da 
unidade Puma.  
 
Para o longo prazo, acreditamos que o Ebitda deve continuar avançando, devido: (i) possível aumento no preço dos papéis no 
mercado doméstico; (ii) diluição de seus custos fixos com a unidade Puma; (iii) melhoras operacionais e maior volume com a nova 
unidade de operação; e (iv) possível apreciação do dólar. 

CCR (CCRO3) 
 
A empresa conta com uma estrutura de capital equilibrada, após captação no início do ano, que deve reforçar sua estratégia para 
a expansão e/ou diversificação da rede de concessões. Embora a atividade econômica ainda permanece com uma recuperação 
moderada, o resultado da empresa nos últimos trimestres foram resilientes. Olhando para frente, acreditamos que o setor de 
infraestrutura e logística deve ser um importante pilar para o crescimento e recuperação econômica do país. Além disso, 
acreditamos que a empresa está bem posicionada para participar de novas rodadas de investimentos do setor, o que nos deixa 
otimista com relação a perspectiva para a empresa no médio/longo prazo. 
 
As principais características da empresa são: sólidos fundamentos, bem administrada, com disciplina de capital e característica de 
ser forte geradora de caixa no médio e longo prazo. Por enquanto, quase a totalidade da fonte de receita da CCR advém da 
cobrança de pedágios nas rodovias em que opera. A empresa tem expandido seu escopo de atuação, entrando no segmento de 
mobilidade urbana e aeroportos, no qual as taxas de retornos são mais elevadas. Por fim, a companhia continua buscando a 
captura de sinergias por meio da otimização administrativa do conjunto de seus negócios e com consequente reflexo positivo na 
margem operacional. 
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Petrobras (PETR4) 
 
Ainda vemos valor a ser destravado na estatal. Destacamos a atuação da nova diretoria em linha com o Plano Estratégico e Plano 
de Negócios e Gestão 2017 – 2021. O Plano tem como foco a boa execução das seguintes métricas: (a) redução da alavancagem 
financeira; (b) redução nos investimentos futuros e significativo corte de custos operacionais; e (c) maior foco na gestão 
estratégica empresarial. Além disso, gostamos da extensão do modelo de parceria para outras áreas da estatal, além de 
Exploração & Produção (E&P), permitindo uma maior mitigação de risco, desoneração de investimentos futuros, intercâmbio 
tecnológico e fortalecimento da governança sobre o projeto. Assim, vemos como sinais positivos o choque de governança 
implementado pelo novo presidente da estatal, Pedro Parente.  
 
Recentemente, a Petrobras também anunciou seu interesse para ingressar no Nível 2 do segmento da B3 em favor de práticas 
mais transparentes de governança corporativa, sinalizando importantes medidas. Adicionalmente, o governo vem concretizando 
mudanças relevantes que tem beneficiado a estatal petrolífera, incluindo: (1) a indicação de executivos técnicos, sem vínculo 
político; (2) a criação da lei da responsabilidade das estatais; e (3) a mudança na lei de Partilha do pré-sal – dando à Petrobras a 
opção (e não obrigação) de operar campos de petróleo na área. 
 
Outro ponto de destaque é com relação a nova política de preços adotada pela estatal. A medida deve ajudar a Petrobras a 
recuperar a participação no mercado doméstico, uma vez que essa nova medida pode tornar a importação de combustíveis menos 
atrativas para outros players do mercado. Vale comentar que a mudança na frequência dos ajustes nos preços não deve alterar 
os princípios da paridade internacional. A Petrobrás continuará a vender combustíveis a preços acima do internacionais. 
Ressaltamos ainda, o valuation atrativo da Companhia. A Petrobras: (i) vem sendo negociada com 16% de desconto (5,0x 
EV/Ebitda) quando comparado aos seus pares (média de 5,5x-6,0x EV/Ebitda; e (ii) é negociada abaixo do seu valor patrimonial 
(0,7x, enquanto a média é de 1,3x). 
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Metodologia 

 
A Carteira Semanal da Guide Investimentos é composta por cinco ações, com peso de 20% da carteira para cada ativo, 
selecionadas para o período de uma semana. Enviamos o relatório da carteira ao longo do primeiro dia útil da semana (às 
segundas-feiras) para os clientes conseguirem montar as posições no fechamento dessa sessão. Importante: as cotações de 
fechamento dos papéis selecionados é que são utilizadas para a apuração dos resultados da Carteira. Sendo assim, o relatório é 
valido do fechamento do primeiro dia útil da semana de referência até o fechamento do primeiro dia útil da próxima semana. 
Vale mencionar que não levamos em consideração na performance o custo operacional (como corretagem e emolumentos). A 
seleção das ações é baseada em um critério mais dinâmico, um pouco diferente das nossas demais carteiras recomendadas (que 
tem uma característica mais estática de posicionamento). Procuramos buscar mais oportunidades de mercado, inclusive as de 
curtíssimo prazo, observando tendências, movimentos técnicos, momentum dos ativos, eventos, fluxos, além dos fundamentos 
das empresas.  
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 
Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

Equipe Econômica ___________ 

Renda Variável*______________ 
research@guideinvestimentos.com.br 
 

Aline Sun 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

Trading ________________________ 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Contatos  

Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 

* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório. 
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“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 17 da Instrução CVM nº. 483/10, 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. “ 

Disclaimer 

 


