
 Comentário Macro – balanços, e eleições 
 
Comentários gerais: Passadas as reações ao julgamento do ex-presidente Lula, o mercado se concentra na temporada de balanços 
corporativos. O cenário internacional segue favorável, e isto explica o forte fluxo de recursos ao país. Nos próximos dias, também 
estaremos atentos às pesquisas eleitorais, e à volta das atividades em Brasília, que volta do recesso. O viés para os mercados locais 
segue sendo positivo no médio prazo.     
 
 
Sobre o passado recente... 
 
Resumo dos mercados... A  6ª semana de ganhos para o Ibovespa. Fechou a última 6ª, dia 26, aos 85,530 mil pontos, após subir 
5,3%. O dólar caiu 1,5%, cotado a R$3,19. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, caiu 4,2%, cotado a 142 pontos 
base. No ano, o Ibovespa sobe mais de 11%; o dólar recua quase 5%; e o CDS recua quase 12%. Até aqui, os movimentos têm sido 
bem positivos, em linha com o cenário internacional, ainda muito favorável. 
 
Projeções do Mercado... Segundo o Boletim Focus, o mercado ainda espera um IPCA de 3,95% neste ano, e de 4,25% no próximo. A 
Selic deve terminar em 6,75% este ano, e em 8,00% no próximo. O PIB deve crescer 2,66% neste ano, e 3,00% no próximo. O 
câmbio deve terminar em R$3,30 neste ano, e R$3,40 no próximo. Nas últimas semanas, não vimos revisões significativas: a inflação 
segue ancorada, e baixa; espera-se alguma normalização de juros no ano que vem; e uma ligeira depreciação do Real, esperando que 
a economia dos EUA siga forte, e o dólar volte a ganhar forças lá fora. 
 
Destaques da semana passada... Começamos pelo front político. O julgamento do ex-presidente Lula (4ª, dia 24) concentrou as 
atenções do mercado, e fez preço. Afinal, embora se esperasse a condenação, nem tudo estava 100% precificado (em linha com o 
que dissemos no relatório da última semana). Naquele momento, afirmamos: “o mais provável, em nossa opinião, é que o futuro 
político de Lula fique cada vez mais comprometido. Isto, no final das contas, é algo que tende a dar um impulso aos ativos locais, 
reforçando a expectativa positiva para a bolsa no médio prazo”. 
 
No front macro, podemos ressaltar o IPCA-15 de janeiro, abaixo do esperado pelo mercado. No curtíssimo prazo, a inflação segue 
baixa, e dá espaço para que o BC corte a Selic no Copom de fevereiro. Além disso, vimos bons dados do mercado de trabalho 
(Caged), e da arrecadação – ambos reforçaram o momento de recuperação econômica recente, que segue em curso. 
 
 
Para os próximos dias... 
 
Agenda doméstica dos próximos dias... No Brasil, saem 3 números sobre dezembro: (1) os do fiscal (2ª e 3ª); (2) a PNAD Contínua 
(4ª); e (3) a produção industrial (5ª). Além disso, e com importância crescente, 2 pesquisas eleitorais devem sair: Ipsos e Datafolha, 
com possíveis divulgações na 3ª e 4ª, respectivamente. Além das “tradicionais” perguntas, há desta vez uma análise sobre o 
julgamento de Lula. Um exemplo: “Na semana passada à Justiça condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Na 
sua opinião, a decisão do julgamento de Lula foi justa ou injusta?” 
 
Agenda externa... No exterior, eventos importantes nos EUA: na 4ª, reunião do Fed, que deve manter as taxas de juros inalteradas; 
na 6ª, sai o Relatório de Empregos sobre janeiro. O mercado de trabalho está cada vez mais aquecido. Além disso, Donald Trump, na 
3ª, dia 30, fará um pronunciamento ao Congresso (o chamado “State of the Union Address” ). Deve tocar em temas relevantes, como 
imigração e comércio internacional. 
 
No resto do mundo... (i) na China, atenção ao índice PMI sobre a indústria, referente a janeiro, que sai na 5ª; (ii) a primeira-ministra 
do Reino Unido Theresa May vai à China e; (iii) no Canadá, serão concluídas as conversas da 6ª rodada de negociações do Nafta, 
acordo comercial que inclui EUA e Mexico.   
 
Brasília, e o front micro... Brasília volta de recesso nesta 6ª (Congresso e Judiciário). Aos poucos, a retomada das atividades ganhará 
fôlego no noticiário doméstico. Isto deve acontecer a partir da semana que vem. Além disso, temos o início da temporada de 
resultados corporativos, que começa hoje, 2ª, com Fibria. Isto é algo que mexerá com os mercados nos próximos dias.  
 
Em suma: ainda sob os efeitos de um cenário internacional favorável (juros baixos, crescimento forte e índices de 
inflação abaixo das metas oficiais), os mercados domésticos se beneficiam (até mais do que o esperado nos últimos 
dias). Soma-se a isto um ambiente de juros “expansionistas” por aqui, perspectivas de recuperação econômica e 
menores aspirações políticas para o ex-presidente Lula. O bom momentum continua. À frente, seguimos com 
perspectivas construtivas. À despeito de possível aumento de volatilidade, o nosso viés segue o mesmo.  
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Maiores variações do Ibovespa                     Contribuições1 de cada setor no Ibovespa                                                                                     
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Ganhadores   

Ticker 22/01/18* 26/01/18* Variação 

CMIG4 R$ 6,56 R$ 7,43 13,26% 

BBDC3 R$ 35,70 R$ 39,95 11,90% 

BBAS3 R$ 35,07 R$ 39,17 11,69% 

PETR3 R$ 19,51 R$ 21,71 11,28% 

ELET6 R$ 21,58 R$ 23,83 10,43% 

Perdedores 

Ticker 22/01/18* 26/01/18* Variação 

SUZB3 R$ 21,31 R$ 20,59 -3,38% 

BRKM5 R$ 52,03 R$ 50,33 -3,27% 

FIBR3 R$ 54,30 R$ 52,60 -3,13% 

KROT3 R$ 16,91 R$ 16,39 -3,08% 

CIEL3 R$ 27,38 R$ 26,57 -2,96% 
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O Ibovespa mantém tendência de alta, após 
o rompimento da forte resistência em 77 mil 
pontos e da resistência por Fibonacci de 84-
85 mil pontos. Acreditamos que o caminho 
segue aberto para buscar novos patamares: 
 
• Pela projeção de Fibonacci, o Ibovespa 

pode buscar patamar de 98 mil pontos. 
 

• Os suportes imediatos, agora, estão em 
80,5 e 78 mil pontos. Abaixo desse o 
suporte encontra-se por volta de 75 mil 
pontos. 
 

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

 

1Setores estipulados de acordo com a classificação da Guide Investimentos. 
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Ticker Nome Peso 22/jan 26/jan Var. (%) Contribuição 

BRCR11 BC Fund 20% R$ 105,00 R$ 104,92 -0,08% -0,02% 

ABEV3 Ambev 20% R$ 21,90 R$ 21,88 -0,09% -0,02% 

ECOR3 EcoRodovias 20% R$ 12,10 R$ 11,97 -1,07% -0,21% 

FIBR3 Fibria 20% R$ 54,30 R$ 52,60 -3,13% -0,63% 

BRKM5 Braskem 20% R$ 52,03 R$ 50,33 -3,27% -0,65% 

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

 

Rentabilidade Semana* Janeiro 2018 Desde o início 

início 22/jan/18 28/dez/17 28/dez/17 03/ago/15 

fim 26/jan/18 26/jan/18 26/jan/18 26/jan/18 

Carteira Semanal -1,53% 4,01% 4,01% 53,67% 

Ibovespa 4,72% 11,95% 11,95% 70,59% 

Diferença -6,25% -7,94% -7,94% -16,92% 

          
Dólar -1,75% -4,77% -4,77% -9,70% 

CDI 0,11% 0,53% 0,53% 33,04% 
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Comentários sobre a Carteira 

 
Performance: Na última semana, a carteira teve uma performance aquém de nossas expectativas, e não superou o desempenho 
do Ibovespa. O índice avançou firme na última semana, em meio ao: (i) cenário internacional ainda favorável; (ii) forte apetite 
dos investidores estrangeiros pelos mercados locais; e (iii) resultado do julgamento de Lula (que dificultou, e muito, o seu futuro 
político). No ano, nossa carteira segue abaixo do Ibovespa. Enquanto o índice avança 11,95%, nosso portfólio semanal reporta 
alta de 4,01%. Ainda assim, vale ressaltar que a carteira conta com ativos que contem triggers importantes que devem destravar 
valor no curtíssimo prazo. 
 
 
Trocas: Para essa semana, optamos por retirar os papéis da Braskem para dar espaço para a IRB. O ingresso da empresa em 
nossa carteira visa capturar os ganhos provenientes do balanço do 4º tri. Esperamos números fortes no período com: (i) 
aceleração mais forte dos prêmios; (ii) queda do índice combinado; e (iii) crescimento do retorno sobre o patrimônio líquido 
(ROE). 
 
 
Gatilhos a monitorar: (i) início da temporada de balanços do 4º tri (29). Assim, para a carteira, continuamos a balancear o 
portfólio com ativos mais resilientes, e ativos que tendem a se beneficiar desses eventos específicos (resultados do 4T17). “Fatos 
novos” no front político podem continuar a “mexer” nos mercados locais, principalmente no que tange ao processo eleitoral de 
2018. 

Peso Nome Ticker 

20% Ambev ABEV3 

20% BC Office Fund BRCR11 

20% Braskem  BRKM5 

20% Ecorodovias ECOR3 

20% Fibria FIBR3 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Ambev ABEV3 

20% BC Office Fund BRCR11 

20% Ecorodovias ECOR3 

20% Fibria FIBR3 

20% IRB Brasil Re IRBR3 

Sai Entra 

Braskem (BRKM5) IRB Brasil Re (IRBR3) 



Estratégia:  
 
Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) sólida estrutura acionária; (ii) posição dominante no mercado de resseguros 
brasileiros; (iii) forte desempenho no mercado de seguros nos últimos anos; e (iv) níveis confortáveis de liquidez e alavancagem 
financeira, o que permite manter o atual patamar de distribuição de dividendos/JCP.  
 
O IRB Brasil tem apresentado números robustos, corroborando com nossa visão positiva para a empresa. Dentre eles: (i) 
aceleração mais forte dos prêmios, tanto no Brasil como no Exterior; (ii) queda do índice combinado (despesas operacionais e 
sinistros/prêmios ganhos) evidenciando o bom controle de custos, sinistros e retrocessões; e (ii) índice de sinistralidade em 
patamares confortáveis, sinalizando a eficiente gestão de riscos e boa precificação de prêmios. O retorno sobre o patrimônio 
líquido (ROE) também têm surpreendido e atingiu 25% no 3T17. Assim, destacamos a solidez financeira da Companhia e forte 
geração de caixa operacional, que tem contribuído para a distribuição de dividendos/JCP (próximo de 75% do lucro líquido). O 
yield é atrativo, próximo de 7%, sendo destaque do setor. 
 
Olhando para frente, mesmo com um cenário de queda da taxa Selic, acreditamos que a IRB venha a apresentar um 
desempenho operacional acima de seus pares, compensando a menor receita financeira esperada. A empresa segue, portanto, 
bem capitalizada e bem posicionada para executar os planos de longo prazo e entregar sólidos resultados. Esperamos números 
fortes referentes ao 4º tri de 2017. 
 
Por fim, ainda ressaltamos alguns desinvestimentos que podem propiciar ganhos adicionais a IRB. A Companhia possui ainda 
diversas participações em shoppings centers, que foram adquiridas ao longo do tempo. Esses ativos, não considerados 
estratégicos, podem ser vendidos em algum momento, proporcionando ganhos relevantes para o IRB. 

ENTRA 

IRB Brasil Re (IRBR3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Itaúsa da carteira. A companhia avançou frente ao Ibovespa, e contribuiu para os ganhos da 
carteira no período. Assim, optamos, por ora, pela retirada do ativo para abrir espaço para a IRB. No entanto, ressaltamos nossa 
visão positiva para BRKM5 no médio/longo prazo. Para 2018, o management deve prosseguir com a estratégia de garantir 
eficiência operacional e maior geração de caixa operacional. A melhora na geração de caixa e, redução dos investimentos devem 
contribuir para a melhor distribuição de dividendos da Companhia. 
 
Além disso, uma eventual reorganização societária (envolvendo as tratativas entre Petrobras e Odebrecht) deve destravar mais 
valor no curto prazo para o papel. A medida contribui para aprimorar a governança corporativa da Braskem, algo que ficou “em 
cheque” nos últimos anos após envolvimento nas investigações da Lava Jato. O movimento vai em linha com as demais 
estratégias do negócio, criando valor para todos os seus atuais acionistas. 
 
As ações da Braskem entraram em nossa Carteira no dia 26 de Dezembro e registraram desempenho positivo de 15,7% até a 
última sexta-feira (26). Já o Ibovespa registrou uma alta de 12,9% no mesmo período. 
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Braskem (BRKM5) 
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Ambev (ABEV3) 
 
Gostamos da sólida capacidade de geração de caixa da companhia, e foco do management no valor a ser gerado ao acionista. O 
ativo, além disso, adiciona uma característica um pouco mais defensiva à nossa carteira. Sustentamos nossa recomendação 
devido a alguns fatores: (i) expectativa de recuperação dos volumes em 2018; (ii) fim da “guerra dos preços”; e (iii) recuperação 
da atividade econômica local, com aumento cada vez maior do consumo de bebidas geladas. Dentro do segmento de cerveja 
global, a Ambev continua a apresentar a melhor margem operacional. E os últimos resultados reportados por ela continuam a 
mostrar uma recuperação dos volumes vendidos e um aumento da participação de mercado, principalmente, em função do melhor 
mix de produtos, com o crescimento das vendas de produtos premium. Com isso, a empresa continua a elevar as suas margens. 
 
Em paralelo, importante ressaltar o ambiente competitivo mais racional no setor. A Ambev conseguiu antecipar os aumentos nos 
preços de seus produtos já no 3º trimestre, algo não muito usual para a companhia. Vale lembrar que a Ambev costuma 
implementar os reajustes de preços durante o 4º tri (entre setembro e novembro). Isto é algo que indica um ambiente 
competitivo mais racional e que a Ambev tem aproveitado esse momento mais favorável. Desde a entrada da Brasil Kirin no Brasil, 
o setor tinha sido prejudicado pelo cenário competitivo e pela “guerra de preços” em busca de participação de mercado. Após a 
aquisição da Brasil Kirin pela Heineken, dando continuidade à consolidação do setor, devemos continuar a observar um cenário 
mais racional de precificação, uma vez que a concorrência parece estar acompanhando o aumento de preços.  
 
Por fim, reafirmamos o cenário atual da companhia de alívio nos custos (uma vez que a empresa têm reiterado que os custos no 
Brasil ficarão estáveis no 2S17), recuperação da atividade econômica e um ambiente mais racional de precificação. Esperamos 
que a recuperação do mercado interno, com aumento dos volumes vendidos, somados ao contínuo controle das despesas e alívio 
nos custos, ajudem a empresa a ampliar suas margens e demonstrar resultados ainda mais satisfatórios. 

 
BC Office Fund (BRCR11) 
 
Permanecemos com o BC Office Fund dentro da nossa carteira semanal vislumbrando a melhora da economia e a possível 
continuação do ciclo de expansão monetária. Esperamos que essa queda mais acentuada nas taxas de juros do financiamento 
bancário e a melhora da confiança do consumidor, continuem a beneficiar o setor imobiliário. Vale lembrar que o Banco Central 
pode ainda continuar a cortar a Selic na próxima reunião - esperamos um novo corte de 0,25 p.p no próximo encontro no começo 
de fevereiro. Este cenário tende a favorecer renda varável como um todo, com destaque para os Fundos Imobiliários (FIIs).  
  
O BC Fund é o maior fundo de investimento imobiliário listado na bolsa brasileira. O fundo foi lançado em 2007, e desde então, 
realiza uma gestão ativa em sua carteira de ativos imobiliários. O foco do fundo são ativos comerciais de escritórios, localizados 
em grandes centros. Este é um fundo de lajes corporativas, com maior exposição a São Paulo (95,8%), e em menor ao Rio de 
Janeiro (4,2%). Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m², com 59 contratos de locação. 
Ao final de Outubro, a receita contratada de locação era de R$14,4 milhões, enquanto que a vacância financeira era de 28,5%, 
em grande parte explicado pelo edifício Torre Almirante. Um dos seus pontos fortes é a gestão ativa, com o objetivo de investir 
em lajes para renda, aliado com uma eficiente estratégia de reciclagem do portfólio de seus ativos, e realização de ganho de 
capital. 
  
Além disso, o BTG, controlador do BC Fund, segue analisando uma proposta de aquisição do fundo feita pela GTIS Partners. A 
última avaliação patrimonial de janeiro foi de R$ 124,55 por cota. Na última sexta, os papeis do BRCR11 fecharam a R$ 105,90. 
Em nossa visão, cria-se uma oportunidade de investimento interessante no curto prazo.  
 

Ecorodovias (ECOR3) 
 
Para o setor de Concessão & Logística mantemos uma visão positiva para os próximos períodos. Acreditamos que o setor deve ser 
um importante driver para o crescimento e recuperação econômica do país. Vale lembrar que, a intenção do governo é dar 
seguimento ao leilão de ativos em 2018.  
 
Paralelamente, esperamos que a continuidade da recuperação do setor de rodovias pedagiadas do Brasil, que tem demonstrado 
do tráfego nos últimos meses, e a continuidade de queda no ciclo das taxas de juros, deve continuar a beneficiar os números da 
Ecorodovias. Assim, esperamos que a Ecorodovias continue a registrar avanços em suas margens, tanto operacional como 
financeira, nos próximos trimestres, além de reduzir ainda mais seu nível de alavancagem financeira (Dívida Líquida/Ebitda em 
2,5x no 3T17). No último trimestre, a eficiência no controle de custos da Companhia, somado ao crescimento sustentável de 
tráfego de veículos, contribuíram para a forte geração de caixa operacional no último trimestre (aumento de 21% A/A do Ebitda), 
que seguiu como estaque positivo da Ecorodovias. Permanecemos otimistas com o plano de negócios da Ecorodovias. 
 
Por fim, ressaltamos o valuation, ainda atrativo, em que os papeis são negociados. A empresa é negociada: (i) P/L de 11,7x, 
enquanto sua principal concorrente, CCR, tem um múltiplo de 15,3x; e (ii) EV/Ebitda de 5,7x, enquanto CCR é negociada a 7,3x. 
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Fibria (FIBR3) 

 
O setor de Papel e Celulose segue em crescimento “disciplinado”, após melhora de fundamentos da matéria prima, com um 
equilíbrio maior entre oferta e demanda. Há uma restrição na oferta de celulose e, com a manutenção da demanda aquecida – 
principalmente por parte dos chineses - as cotações devem continuar a subir no curtíssimo prazo. Os estoques da Fibria estão em 
patamares ainda baixos, e a empresa não espera um declínio do preço significativo no 1S18.  
  
Nesse contexto, seguimos otimistas com Fibria. No 3T17, a Fibria reportou um forte resultado operacional, dentre os destaques: 
(i) crescimento de produção em função da operação Horizonte 2; (ii) redução do custo caixa de produção no trimestre; e (iii) 
redução de sua alavancagem financeira para níveis mais confortáveis. De forma geral, a nova fábrica já está contribuindo para os 
resultados da Fibria, com a redução do custo caixa de produção e crescimento no volume produzido, ampliando sua 
competitividade estrutural na indústria. Esperamos números ainda fortes no resultado do 4T17, a ser divulgado ainda hoje (dia 
29/01). 
 
Assim, sustentamos nossa recomendação, em meio a: (i) ciclo mais positivo para os preços da celulose no curto/médio prazo; (ii) 
continuidade do clico mais favorável da operação da planta Horizonte II, propiciando um aumento significativo no fluxo de caixa, e 
consequentemente, redução de sua alavancagem financeira nos próximos trimestres. 
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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 
válido 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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“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 

 


