
 Comentário Macro – Mercados locais respiram 
 
Comentários gerais: O Ibovespa se recupera das perdas observadas nas últimas semanas, e apresenta uma ligeira alta em novembro. 
Já o dólar registra sua 2ª semana consecutiva de queda. Para o médio prazo, em bolsa, continuamos vendo boas perspectivas à 
frente. Lá fora, os investidores seguem atentos a reforma tributária de Donald Trump, agora no Senado. No Brasil, o noticiário segue 
focado na tramitação da Previdência e reformas ministeriais, ainda em 2017. 
   
Sobre o passado recente... 
  
Resumo dos mercados... O Ibovespa terminou a última semana em alta de +1,76%, aos 73,437 mil pontos. O índice recuperou as 
perdas do mês e acumula uma ligeira alta de 0,10% em novembro. O dólar recuou 0,64%, cotado a R$3,263. Foi a 2ª semana 
consecutiva de queda. Assim, em dólares, o Ibovespa avançou 2,36%. Para o médio prazo, mantemos a nossa perspectiva mais 
favorável em bolsa, e neutra em dólar. 
 
No Brasil: Fim dos balanços e reformas (Previdência e Ministério) concentram o foco dos investidores. 
 
• Fim de temporada. A temporada de divulgação dos balanços corporativos referentes ao 3º tri chegou ao seu fim. Na reta final 

divulgaram Natura, Sabesp, Petrobras, e outras mais. Do lado negativo, destaque para a Petrobras que, no dia de divulgação do 
balanço, recuou mais de 7,75%, após números abaixo do esperado pelo mercado. Já o destaque positivo ficou por conta das 
ações da Natura (+10,09%) e Sabesp (+5,23%) que superaram o consenso nas principais linhas do balanço. 
 

• Por aqui, a Previdência. A reforma da previdência segue influenciando no movimento dos mercados. O tempo é curto e o Governo 
têm pressa para reunir sua base aliada e aprovar uma reforma mais “enxuta”. Ao que tudo indica, o governo passou a trabalhar 
com o dia 6 de dezembro como data limite para votar a Previdência na Câmara dos Deputados. O texto está pronto e basta uma 
emenda supressiva à PEC para que seja aprovada essa nova versão. No Senado, parece ser difícil que a reforma seja aprovada 
ainda em 2017. Mesmo assim, vale ressaltar que os pontos de consenso já parecem acordados: (i) idade mínima para a 
aposentadoria; (ii) regras de transição; e (iii) fim dos privilégios dos servidores públicos em relação aos empregados do setor 
privado.  
 

• Dança das Cadeiras. Os investidores seguem atentos as articulações do governo em seus ministérios. Na última semana, o 
deputado Alexandre Baldy foi indicado pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, para ocupar a pasta do Ministério das Cidades. Por 
ora, devem acontecer mais duas mudanças no Planalto: as saídas dos tucanos Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) e de 
Luislinda Valois (Secretaria de Direitos Humanos). A bancada do PMDB na Câmara segue pressionando Michel Temer pela 
indicação de um deputado para a Secretaria de Governo, mas ainda não há definição quanto aos sucessores destas pastas. Alguns 
nomes como Carlos Marun (MS), Saraiva Felipe (MG) e Mauro Lopes (MG) são cogitados pelo partido. 
 

• No front macro, o Boletim Focus. O mercado, mais uma vez, não fez grandes mudanças em suas projeções. Para o IPCA, prevê 
3,09% para 2017, e 4,03% para 2018. Para o PIB, +0,73% para 2017, e +2,51% para 2018. Por fim, para a Selic, permanece a 
expectativa de uma taxa de 7,0% até o final deste ano, e até o final de 2018. 
 

No exterior: Reforma Tributária e dados “macro” mexeram com os mercados 
 
• Reforma Tributária americana... Os investidores seguem atentos as discussões envolvendo a reforma tributária americana. Na 

última semana, a Câmara dos Representantes aprovou, por 227 votos a 205, a proposta de lei para reduzir os impostos sobre 
indivíduos e corporações, de 35% para 20%. Agora, o PL foi para o Senado, e deve ser votado logo após o Feriado de Ação de 
Graças, nos EUA, 23 de novembro. No entanto, a proposta ainda encontra resistência no Senado. A versão defendida pela Casa é 
divergente daquela aprovada pela Câmara. Algo que sugere que a tramitação da proposta deve enfrentar ainda mais obstáculos. 
Fato este que gera cautela nos mercados lá fora. 
 

• Do lado “macro”, China e EUA. Ao longo da semana foram divulgados dados mistos na agenda econômica internacional. Na China, 
o destaque ficou por conta das vendas no varejo e produção industrial. De fato, os números vieram ligeiramente abaixo do 
esperado pelo mercado. Ainda assim, os dados de outubro mostraram uma economia ainda com crescimento saudável, e afastam 
a possibilidade de uma desaceleração mais acentuada da economia chinesa no curto prazo. Nos EUA, foram divulgado os dados de 
inflação ao consumidor, que ficaram em linha com a expectativa do mercado. E assim, não trouxe grande novidades para 
trajetória da política monetária.   
 

• Semana mais negativa para as commodities. Os dados econômicos do mercado chinês, ligeiramente abaixo do esperado pelo 
mercado, influenciaram, também, no movimento das commodities. O minério de ferro (+0,02%), assim como o petróleo (-1,26%), 
apresentaram um desempenho negativo na última semana e impactaram as ações ligadas a esses setores. Destaque, 
especialmente, para a queda do petróleo, que operou em baixa após Agência Internacional de Energia (AIE) reduzir suas 
projeções de crescimento da demanda para 2017 e 2018. O relatório da AIE foi controverso com as projeções da Opep, que 
elevou suas projeções para a demanda global e sinalizou um maior equilíbrio no mercado. 
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 Para os próximos dias... 

 
Do lado macro, IPCA-15. O destaque na agenda “macro” nesta semana é o resultado do IPCA-15, que sairá nesta 5ª (dia 23). 
Segundo o consenso Bloomberg, para o mês de Novembro espera-se um avanço para 0,39% (vindo de 0,34% em Outubro). Em 12 
meses, a expectativa é de um crescimento de 2,71% (em outubro) para 2,83% neste mês de novembro. Aqui, vale ressaltar: apesar 
das últimas altas do IPCA, a inflação de curto prazo ainda segue apresentando comportamento benigno. 
 
Do lado político, a Previdência. Após atender o “centrão”, os partidos aliados ao governo dão início as reuniões com suas bancadas 
para avaliar o apoio no novo texto da Previdência do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA). Nos próximos dias, Temer deve receber 
os governadores, prefeitos e deputados para articular a aprovação do texto. 
 
No exterior, a reforma fiscal americana ... Assim como por aqui se acompanha a reforma da previdência, lá fora, o tema-chave é a 
reforma tributária. Agora, o foco fica por conta da votação da proposta de lei no Senado. Isto é algo que tende a mexer com os 
mercados lá fora. 
 
Em suma: no Brasil, continuamos atentos aos avanços das reformas estruturais e articulações do governo em seus 
ministérios. Fatos estes que devem influenciar no movimento dos mercados locais.  Em bolsa, ainda acreditamos que a 
tendência é favorável.  
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Maiores variações do Ibovespa                     Contribuições1 de cada setor no Ibovespa                                                                                     
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Ganhadores   

Ticker 13/11/17* 17/11/17* Variação 

NATU3 R$ 29,32 R$ 32,90 12,21% 

KROT3 R$ 17,65 R$ 19,01 7,71% 

ESTC3 R$ 29,14 R$ 31,13 6,83% 

HYPE3 R$ 32,00 R$ 33,95 6,09% 

RADL3 R$ 80,03 R$ 84,40 5,46% 

Perdedores 

Ticker 13/11/17* 17/11/17* Variação 

PETR3 R$ 17,48 R$ 16,52 -5,49% 

PETR4 R$ 16,64 R$ 16,02 -3,73% 

JBSS3 R$ 8,00 R$ 7,73 -3,37% 

USIM5 R$ 8,96 R$ 8,73 -2,57% 

BRKM5 R$ 48,40 R$ 47,21 -2,46% 
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O Ibovespa, após correção recente. está se 
recuperando. O índice deve buscar 
resistência acima em 75.180 pontos. No 
gráfico semanal, a tendência ainda é de 
alta.  
 
O movimento no curto prazo está indefinido. 
Para ganhar uma tendência mais forte, 
precisa perder suporte ou romper máximas.  
 
• Acima da resistência imediata, o próximo 

ponto está por volta de 77 mil pontos. 
Acima desse abre espaço para manter 
trajetória de alta e buscará pela projeção 
de Fibonacci patamar de 83-84 mil 
pontos. 
 

• Já o suporte imediato está em 70.800 
pontos, abaixo buscará suporte em 
69.400 pontos, além de sinalizar a 
entrada em uma tendência de baixa. 
 

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 13/nov 17/nov Var. (%) Contribuição 

TEND3 Tenda 20% R$ 17,25 R$ 18,09 4,87% 0,97% 

EQTL3 Equatorial 20% R$ 62,07 R$ 64,44 3,82% 0,76% 

ITSA4 Itaúsa 20% R$ 10,47 R$ 10,60 1,24% 0,25% 

VALE3 Vale 20% R$ 33,14 R$ 32,92 -0,66% -0,13% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 16,64 R$ 16,02 -3,73% -0,75% 

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

 

Rentabilidade Semana* Novembro 2017 Desde o início 

início 13/nov/17 31/out/17 29/dez/16 03/ago/15 

fim 17/nov/17 17/nov/17 17/nov/17 17/nov/17 

Carteira Semanal 1,11% -1,61% 22,30% 51,19% 

Ibovespa 1,33% -1,17% 21,93% 46,47% 

Diferença -0,22% -0,44% 0,36% 4,72% 

          
Dólar -1,22% -0,44% 0,11% -6,48% 

CDI 0,08% 0,31% 9,14% 31,33% 
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 
Perspectivas Seguimos acompanhando o quadro político local, que ainda conta com algumas incertezas, e o avanço das reformas 
políticas/econômicas. Vemos que a probabilidade da reforma da Previdência passar aumentou e as reformas microeconômicas 
devem ser encaminhadas. Fatos estes, que seguem influenciando nos movimentos do mercado. O quadro externo, ainda é 
construtivo, e tem beneficiado o Ibovespa nos últimos meses. Permanecemos atentos aos ricos que podem fazer essa dinâmica se 
inverter. 
 
Desta forma, na carteira, continuamos a balancear o portfólio com ativos mais resilientes, blindados ao cenário político mais 
incerto, e alguns ativos que tendem a se beneficiar de eventos específicos.  
 
Performance: Na última semana, a Carteira Semanal teve uma performance positiva, mas ligeiramente abaixo do Ibovespa. O 
resultado foi impactado pela queda, pontual, da Petrobras que recuou após reportar o balanço do 3º tri.  
 
Carteira: Para essa semana optamos por retirar os papéis da Vale para dar espaço a Smiles. A empresa de fidelidade vem 
reportando resultados sólidos, registrando avanço na geração operacional de caixa, melhora na eficiência e tem apresentado uma 
evolução significativa no lucro líquido nos últimos períodos. 
 
Com relação aos outros papeis, Itaúsa segue em nosso portfólio semanal. Permanecemos com uma expectativa positiva para o 
papel, em função (i) da melhora dos resultados da Duratex; e (ii) números mais fortes do resultado de Itaú, com continuidade na 
queda de despesas com PDD, estabilidade dos indicadores de inadimplência e possíveis avanços do ROE. 
 
Para a Tenda, a empresa segue reportando números mais fortes e permanece como destaque do setor. Além disso, ressaltamos 
que os papeis da Tenda apresentam o maior descontos da indústria. Por fim, Petrobras, ainda vemos sinais positivos para a 
empresa, mesmo após a forte queda após o balanço do 3T17. Sustentamos nossa recomendação: (1) vendas de ativos; (2) 
melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) rumores do IPO da BR 
Distribuidora.  

Peso Nome Ticker 

20% Equatorial EQTL3 

20% Itaúsa ITSA4 

20% Petrobras PETR4 

20% Tenda TEND3 

20% Vale VALE3 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Equatorial EQTL3 

20% Itaúsa ITSA4 

20% Petrobras PETR4 

20% Smiles SMLS3 

20% Tenda TEND3 

Sai Entra 

Vale (VALE3) Smiles (SMLS3) 



Estratégia:  
 
Em relação a Smiles, a indústria de fidelização ainda deve apresentar forte crescimento no Brasil, visto o estágio inicial de 
desenvolvimento, sendo os programas de fidelização de companhias aéreas (frequent-flyer programs) o tipo mais popular e que 
deverá ser expandido para outros setores. 
 
A empresa vem reportando resultados sólidos, registrando avanço na geração operacional de caixa, melhora na eficiência e tem 
apresentado uma evolução significativa no lucro líquido do período. Os últimos números apresentados pela Smiles reforçam a 
capacidade do management de alcançar um forte desempenho, com uma estrutura eficiente de custos. Gostamos da capacidade 
de inovação em promoções e bônus, além da maior eficiência operacional. Acreditamos que para os próximos períodos, com a 
melhora do ambiente macroeconômico a frente, a Smiles deve manter uma tendência de forte crescimento.  
 
No curto prazo continuamos otimistas com o papel, e acreditamos que o cenário para o setor de aviação civil também deve seguir 
apresentando uma melhora. Além disso, o ativo é considerado bom pagador de dividendos. Para os próximos 12 meses projeta-
se um dividend yield próximo de 6%. Entre os possíveis riscos, destacam-se a disputa com programas de fidelidade de bancos e 
de outras companhias aéreas, visto que o risco financeiro da controladora, Gol, abrandou de forma significativa. 

ENTRA 

Smiles (SMLS3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Vale da carteira. A companhia avançou frente ao Ibovespa, e contribuiu para os ganhos da 
carteira no período. Assim, optamos, por ora, a retirada do ativo para abrir espaço para a Smiles. Olhando para frente, ainda 
vislumbramos um momentum favorável para a empresa no curto prazo, após: (i) correção do preço do minério para um patamar 
mais condizente com os fundamentos; (ii) maior geração de fluxo de caixa, com a estratégia de redução da alavancagem 
financeira e do custo de funding; e (iii) potencial de destravar valor, com a finalização do processo de reestruturação societária. 
 
As ações da Vale entraram em nossa Carteira no dia 23 de Outubro e registraram desempenho positivo de 1,14% no período. Já 
o Ibovespa registrou uma queda de 3,44% no mesmo período. 
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Sai: Vale (VALE3) 
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Equatorial (EQTL3) 
 
A Equatorial possui uma das melhores administrações entre as empresas do setor elétrico, reconhecida pela capacidade do 
management em realizar reestruturações dentro das distribuidoras adquiridas. O segmento de distribuição é a principal atividade 
do grupo, representando 95% do resultado da Equatorial. No final de 2016, a Equatorial também estreou sua  atuação no 
segmento de transmissão. Gostamos deste segmento por ser de baixo risco e receitas recorrentes. Consideramos essa estratégia 
interessante, devido ao management competente, com histórico de entrega, além da diversificação do escopo de atuação.  
 
Olhando para frente, a Equatorial segue bem posicionada para manter seus investimentos ou participar de possíveis fusões e 
aquisições do setor. Com a Eletrobrás, Cemig e outras empresas alavancadas do setor, vendendo ativos, a Equatorial se torna um 
dos principais players para agregar valor em uma potencial aquisição. A empresa conta com uma alavancagem financeira baixa, o 
que aumenta a probabilidade em adquirir novos ativos, além de já possuir o know how no segmento e em reestruturação de 
companhias com baixa eficiência. Seguimos otimistas com a Equatorial, e esperamos resultados mais fortes no 2S17. A 
sazonalidade do período tende a favorecer a empresa no 2º semestre e a retomada da atividade econômica também deve 
impulsionar a demanda por eletricidade, beneficiando ainda mais os resultados da companhia. 

 
 
Itaúsa (ITSA4) 
 
Reiteramos nossa visão positiva para a empresa. Apesar da pressão sobre o spread bancário, a continuidade do ciclo de queda 
dos juros deve beneficiar o setor: a queda do custo de financiamento deve impulsionar a demanda por crédito, e a inadimplência 
tende manter a tendência de queda no 2S17, o que pode beneficiar o lucro. Olhando para os fundamentos da empresa, 
ressaltamos: o Itaú, que representa por volta de 92% dos investimentos da Itaúsa, continua a mostrar resultados sólidos. Dentre 
os destaques, ressaltamos: (i) o recuo das despesas com PDD; (ii) estabilidade nos níveis de inadimplência; e (iii) ótima 
rentabilidade com Retorno sobre o Patrimônio (ROE), próximo de 21,6%, acima de seus pares. Com relação as operações de 
crédito, o banco tem adotado uma postura conservadora no provisionamento dos seus créditos, reduzindo sua exposição ao 
segmento corporativo. Assim, observamos uma melhora da qualidade dos ativos do banco. Olhando para frente, a expectativa é 
ainda de uma maior redução das despesas com provisões de perdas.  
 
Em relação aos investimentos na Duratex (cerca de 3% da carteira): a companhia reportou fortes números no 3T17, refletindo o 
impacto positivo das iniciativas de corte de custos, dos aumentos de preço praticados no segmento de Madeiras e de uma 
demanda melhor do que os últimos períodos. O contexto corrobora com a perspectiva de recuperação em seus resultados no 
2S17, diminuindo o desconto da ITSA4. Com relação a sua última aquisição da Alpargatas, achamos interessante no médio prazo 
e longo prazo, pelo alto potencial de geração de caixa da companhia. Seguimos com nossa recomendação positiva do papel. 

 
 
Petrobras (PETR4) 
 
Ainda observando um certo “atraso” da Petrobras em relação ao mercado (+13% vs 24% do Ibovespa). O que fez a ação andar 
mais em linha com o Ibovespa foi a recente sinalização de privatização de estatais, principalmente a estratégia levantada pelo 
Governo para a Eletrobrás.  
 
Vemos que a cautela recente do mercado em aumentar exposição em Petrobras também deve-se muito ao comportamento 
recente de desvalorização (entre fevereiro e junho) do petróleo. Vemos que essa tendência se reverteu e dá sinais de maior 
estabilidade. Com a acomodação dos preços, temos um cenário mais benigno para a Petrobras, que aumentou bastante a 
sensibilidade com o preço internacional pela nova política de preços local.  
 
Adicionalmente, alguns gatilhos devem destravar mais valor no curto prazo: (1) o andamento da oferta da Br Distribuidora; (2) a 
volta da venda de ativos onshore; (3) a discussão sobre valores a serem recebidos da Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e (5) 
renegociação com a União do valor devido pela queda do preço do petróleo desde a assinatura do contrato de 2010, que garantiu 
à petroleira o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo na área do pré-sal (por volta de US$ 12 bilhões). 
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Tenda (TEND3) 
 
A Tenda atua no segmento de baixa renda, e está presente nas maiores metrópoles brasileiras. A indicação do ativo vislumbra a 
melhora da economia, o ciclo de expansão monetária, e a retomada do setor de construção.  
 
A construtora e incorporadora tem apresentado uma melhora operacional nos últimos trimestres, com avanços da margem bruta, 
forte volume de vendas e vem conseguindo reverter o alto índice de distratos (algo que foi observado no trimestre passado). 
Consequentemente, observamos uma forte geração de caixa. Essa forte geração de caixa apresentada no 3T17 deixou a 
Companhia com uma sólida posição de caixa, suficiente para cobertura de sua dívida total, que fechou o trimestre em R$130,7 
milhões. Vale destacar que essa apresenta sólida posição financeira, com dívida líquida negativa, deixa a empresa em destaque do 
setor.  
 
Além disso, ressaltamos que os papeis da Tenda seguem com o maior desconto da indústria. A empresa é negociada: (i) em 0,9x 
o Valor Patrimonial, enquanto sua principal concorrente, MRV, tem um múltiplo de 1,1x; e (ii) P/L de 7,3x, enquanto MRV é 
negociada a 8,5x. 
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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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* 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 

 


