
 Comentário Macro – sem ressaca  
 
Comentários gerais: Os mercados internacionais têm se recuperado, após “correções” recentes. Por aqui, o Ibovespa também 
acompanhou. O pós-Carnaval foi positivo, sem ressacas, e nos “ajustamos” a este ambiente externo. Nos próximos dias, os EUA terão 
uma agenda macro mais tranquila, e o ambiente tende a continuar favorável. Aqui, focamos na temporada de resultados corporativos. 
No front político, destaques recentes têm sido: (1) desistência de Huck; e (2) mudança de “pauta” do Planalto. Ambos têm potenciais 
desdobramentos sobre a corrida eleitoral. 
 
Sobre o passado recente... 
 
Resumo dos mercados... O Ibovespa fechou a última semana em alta de 4,48%, aos 84.524 mil pontos. Em dólares, subiu expressivos 
7,80%. Afinal, o dólar recuou 2,12%, tendo fechado a última 6ª, dia 16, a R$3,2311. A percepção de risco-país, após subir por 2 
semanas seguidas, voltou a cair: -10,70%, fechando em 153 pontos base. No exterior, também foram dias melhores para ativos de risco: 
o índice americano S&P 500 subiu 4,30%; o europeu Stoxx 600 subiu 5,18%; e o japonês Nikkei subiu 3,84%.  
 
Projeções do Mercado... Nas últimas semanas, têm recuado as projeções do IPCA para 2018, enquanto se mantém a projeção para 2019. 
Hoje, espera-se 3,81% para este ano; e 4,25% para o próximo. Para o PIB, aos poucos, também se revisa o número deste ano. Hoje 
está em 2,80% (deve caminhar para algo mais próximo de 3,0). Para 2019, espera-se um crescimento de 3,0%. Para a Selic, segue tudo 
igual: espera-se 6,75% para o final deste ano; e 8,00% para o próximo. 
 
Um pouco sobre o front macro... O IPCA de janeiro veio abaixo do esperado: em 12 meses, a inflação de 2,95% para 2,86%. Números 
recentes (como o IGP-M de fevereiro, divulgado dia 19) têm vindo abaixo do esperado também. Neste contexto, a ata do Copom, 
divulgada na semana passada, deixou a porta aberta para um novo corte da Selic. Mas, diante da melhora econômica e dos riscos 
internacionais, ainda mantemos como cenário-base a Selic em 6,75% pelos próximos meses. 
 
Um pouco sobre o front político... Nos últimos dias, foi destaque a desistência de Luciano Huck da corrida eleitoral. Isto é algo que pode 
dar fôlego à candidatura de Geraldo Alckmin, por exemplo. Atrás, seguem os nomes de Rodrigo Maia e Henrique Meirelles. Diante da 
troca de “pauta” do Planalto – da reforma da Previdência para a Segurança --, Michel Temer parece sonhar com um novo mandato. Após 
a última Datafolha (que comentamos aqui), nenhuma nova pesquisa de peso fora divulgada. 
 
Para os próximos dias... 
 
Agenda doméstica... Além do IBC-Br (índice de atividade que saiu hoje, dia 19, e que mostrou um bom ritmo), vemos 2 destaques, que 
sairão na 6ª, dia 23: (1) dados do mercado de trabalho (PNAD Contínua); e (2) IPCA-15 de fevereiro. Sem dada definida, sairá a 
arrecadação de impostos em janeiro; e os dados do CAGED, também sobre o mês anterior. 
 
Agenda política... Após mudança de “pauta” – “entra” a Segurança, “sai” a reforma da Previdência --, o Congresso estará focado na 
aprovação da intervenção no RJ. Outros Estados podem entrar na fila. Isto é algo que pode melhorar a imagem do atual governo, caso 
seja bem sucedido. De qualquer forma, parece-nos que “enterra”, de uma vez, qualquer probabilidade remota de aprovação da reforma 
da Previdência. É, aliás, algo que esperávamos. 
 
Agenda corporativa... Nesta semana (dos dias 19 a 23), atenção a balanços de Pão de Açúcar; Vivo; Banco do Brasil; BRF; CCR; Hypera 
Pharma (antiga Hypermarcas) e Raia Drogasil. É, aliás, neste noticiário que temos focado as atenções no que diz respeito à Carteira 
Semanal (veja mais a seguir). 
 
Agenda externa... Ao longo da semana, atenção à ata do Fed, que sai na 4ª (21). O documento refere-se à decisão de manter os juros 
estáveis na última reunião da instituição (dias 30 e 31 de janeiro), ainda presidida por Janet Yellen. Além disso, vários dirigentes fazem 
discursos, incluindo W. Dudley, o presidente do Fed de NY (5ª); e J. Williams, o presidente do Fed de San Francisco (6ª). Este último, 
diga-se de passagem, é um dos cotados para assumir a vice-presidência do Fed, no lugar deixado por Stanley Fischer. 
 
Em suma: apesar do ambiente de maior volatilidade, mantemos a perspectiva mais positiva para ativos locais. Seguimos 
atentos à temporada de resultados das empresas, em meio a este contexto macro. É semana que tende a ser mais 
tranquila para os EUA, com agenda mais leve, e sem dados de inflação importantes a serem divulgados (algo que deve 
continuar trazendo maior volatilidade à frente). 
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Ganhadores   

Ticker 05/02/18* 16/02/18* Variação 

GGBR4 R$ 13,74 R$ 15,93 15,94% 

BRAP4 R$ 30,54 R$ 34,92 14,34% 

VALE3 R$ 40,35 R$ 46,03 14,08% 

GOAU4 R$ 6,59 R$ 7,44 12,90% 

CMIG4 R$ 7,20 R$ 8,09 12,36% 

Perdedores 

Ticker 05/02/18* 16/02/18* Variação 

BRFS3 R$ 33,46 R$ 29,70 -11,24% 

BRKM5 R$ 48,48 R$ 44,02 -9,20% 

MRFG3 R$ 6,54 R$ 6,09 -6,88% 

ECOR3 R$ 10,85 R$ 10,23 -5,71% 

MULT3 R$ 71,95 R$ 68,35 -5,00% 
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O Ibovespa, após movimento de correção 
até o suporte imediato, está projetando 
testar novamente o topo em 85,5 mil 
pontos. A tendência de alta prevalece e a 
maior probabilidade ainda é de manutenção 
da mesma. Acreditamos que o caminho 
segue aberto para buscar novos patamares: 
 
• Pela projeção de Fibonacci, acima de 86 

mil pontos, o Ibovespa pode buscar 
patamar de 98 mil pontos. 
 

• Os suportes imediatos 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 05/fev. 16/fev. Var. (%) Contribuição 

USIM5 Usiminas 20% R$ 11,36 R$ 12,12 6,69% 1,34% 

ABEV3 Ambev 20% R$ 21,68 R$ 22,43 3,46% 0,69% 

SUZB3 Suzano 20% R$ 21,06 R$ 21,34 1,33% 0,27% 

BRCR11 BC Fund 20% R$ 105,17 R$ 105,50 0,31% 0,06% 

IRBR3 IRB Brasil Re 20% R$ 38,90 R$ 38,70 -0,51% -0,10% 

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

 

Rentabilidade Semana* Fevereiro 2018 Desde o início 

início 05/fev/18 31/jan/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 16/fev/18 16/fev/18 16/fev/18 16/fev/18 

Carteira Semanal 2,26% 2,04% 6,41% 57,22% 

Ibovespa 3,25% -0,46% 10,63% 68,58% 

Diferença -1,00% 2,49% -4,22% -11,36% 

          
Dólar -1,08% 1,65% -2,82% -7,86% 

CDI 0,18% 0,26% 0,87% 33,50% 
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Comentários sobre a Carteira 

 
Performance: Nas últimas semanas, a carteira teve uma performance positiva, embora não o suficiente para superar o 
desempenho do Ibovespa. O índice passou por um movimento de forte alta, se recuperando das recentes realizações que 
envolveram as bolsas globais. No mês, nossa carteira ainda permanece acima do Ibovespa. Enquanto o índice recua 0,46%, nosso 
portfólio semanal reporta alta de 2,04%. Ainda assim, vale ressaltar que a carteira conta com ativos que contem triggers 
importantes, que podem destravar valor no curtíssimo prazo. 
 
 
Trocas: Para essa semana, optamos por retirar os papéis da IRB Brasil para dar espaço para o Banco do Brasil. O ingresso do 
banco estatal em nossa carteira visa capturar os ganhos provenientes do balanço do 4º tri. De forma geral, a continuidade das 
quedas de provisões e eficiente controle de custos e despesas do novo management devem impulsionar os números do BB.   
 
 
Gatilhos a monitorar: (i) notícias envolvendo o tema Previdência – algo que pode continuar a “mexer” com os mercados – 
especialmente após decreto de intervenção no Rio de Janeiro; e (ii) continuidade da temporada de balanços do 4º tri. Assim, para 
a carteira, continuamos a balancear o portfólio com ativos mais resilientes, e ativos que tendem a se beneficiar de eventos 
específicos (principalmente os resultados do 4T17). 

Peso Nome Ticker 

20% Ambev ABEV3 

20% BC Office Fund BRCR11 

20% IRB Brasil Re IRBR3 

20% Suzano SUZB3 

20% Usiminas USIM5 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Ambev ABEV3 

20% Banco do Brasil BBAS3 

20% BC Office Fund BRCR11 

20% Suzano SUZB3 

20% Usiminas USIM5 

Sai Entra 

IRB Brasil Re (IRBR3) Banco do Brasil (BBAS3) 



Estratégia:  
 
A tendência de recuperação observada no 9M17 deve continuar nos próximos trimestres, com (i) queda das provisões para 
perdas, além (ii) da continuidade das medidas voltadas para o controle de custos e despesas, e (iii) ganhos de eficiência. A 
retomada da atividade econômico, refletindo numa melhora na qualidade dos ativos, com um menor provisionamento para 
perdas, também deve impactar de maneira favorável no lucro da companhia.  
 
Ressaltamos que o BB tem atuado em direcionadores para melhorar sua rentabilidade, reprecificando seu portfolio de ativos e 
reduzindo suas despesas operacionais. O BB tem apresentado um eficiente controle de custos, que deverá continuar no 4T17 em 
função do recente plano de reforma anunciado pela empresa (programa de redução de agências e outro de demissões 
incentivadas). O resultado do 4º tri será divulgado nesta 5ª (dia 22). 
 
Por fim, ressaltamos o valuation da empresa que permanece em patamares ainda atrativos: P/L de 8,8x em 12 meses, enquanto 
a média do setor é de 10,2 x.  

ENTRA 

Banco do Brasil (BBAS3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da IRB Brasil da carteira para abrir espaço para o Banco do Brasil. A troca é pontual para realizar os 
ganhos do desempenho das ações da IRB, e capturar eventuais ganhos com a divulgação do balanço do 4º trimestre do BB. Para 
o banco estatal, a expectativa é de crescimento de 61% no lucro, mesmo que apresente queda da receita. Essa dinâmica é 
explicada pela continuidade da redução nas provisões. Estamos atentos ainda com a dinâmica da carteira de empréstimos e 
melhora do ROE. 
 
Ainda sobre a IRB, para o longo prazo, mesmo com um cenário de possíveis 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. 
Destacamos: (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. 
 
As ações da IRB Brasil entraram em nossa Carteira no dia 29 de Janeiro e registraram desempenho positivo de 3,9% até a última 
sexta-feira (16). Já o Ibovespa registrou uma baixa de 1,5% no mesmo período. 
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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 neste início 
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 (95,3%), e em menor ao Rio de 
Janeiro (4,7%). Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m², com 59 contratos de locação. 
Ao final de Dezembro, a receita contratada de locação era de R$14,2 milhões, enquanto que a vacância financeira era de 29,5%, 
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. Em 
fato relevante divulgado no último dia 02/02, o BTG esclaresceu que segue analisando a proposta, e prorrogou o prazo de análise 
para mais 30 dias a contar da data citada acima, prorrogáveis por mais 30 dias. A última avaliação patrimonial de janeiro foi de 
R$ 124,55 por cota. Na última sexta, os papeis do BRCR11 fecharam a R$ 105,80. Em nossa visão, cria-se uma oportunidade de 
investimento interessante no curto prazo.  
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Suzano (SUZB3) 
 
Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) ciclo mais positivo para os preços da celulose no curto/médio prazo; (ii) 
conclusão do ramp up do projeto de Tissue, que deve aumentar o volume de produção de papéis para fins sanitários e 
impulsionar margens; (iii) números mais fortes em 2018; e (iv) rumores mais latentes de consolidação do setor. 
 
O setor de Papel & Celulose segue apresentando demanda forte e saudável, devido a interrupção de fornecimento e consumo 
crescente da China. Desta forma, a Suzano tem se beneficiando dos aumentos dos preços da celulose. Com maior disciplina de 
gastos e aumento de eficiência, a Suzano tem conseguido reduzir seu custo caixa de produção, impulsionando cada vez mais sua 
geração de caixa operacional. Continuamos otimistas com a evolução operacional da Suzano, que segue capturando os benefícios 
do processo de desalavancagem e aumento de competitividade estrutural.  
 
Sobre uma potencial consolidação do setor, Fibria e Suzano já manifestaram o interesse de uma fusão. Recentemente observamos 
rumores do interesse da Paper Excellence em adquirir a Fibria, mas consideramos que o movimento pode impulsionar as 
conversas entre as famílias Feffer (Suzano) e os Ermírio de Moraes (Fibria). A medida é fundamental para aumentar a 
competitividade e assegurar a sobrevivência destas companhias nacionais no longo prazo. A fusão poderia trazer mais eficiência 
operacional à nova Companhia, além de aumentar seu poder de influência no ciclo de preços.  

 
 
Usiminas (USIM5) 
 
A estratégia de precificação da Usiminas, em conjunto com a recuperação dos volumes de vendas, devem continuar a contribuir 
nos resultados da Companhia. A empresa vem apresentando um forte crescimento do Ebitda, e consequentemente redução de 
sua alavancagem financeira, relação Dívida Líquida/ Ebitda (de 2,2x no 4T17). Esperamos continuidade dessa recuperação 
operacional da Usiminas, nos próximos resultados da Usiminas.  
 
Olhando para a frente, o ambiente econômico doméstico mais favorável, com níveis de confiança se recuperando, combinado aos 
patamares de juros em níveis mais baixos, podem levar a uma demanda de aço acima do esperado e beneficiar os resultados da 
Usiminas. O aumento da demanda diminuiria também parte da ociosidade das operações, e diluiria significativamente os custos 
fixos da companhia. 
 
Nesse contexto, vemos ainda um cenário positivo para Usiminas, em meio: (i) aumento dos preços internacionais do aço, 
corroborando com esse quadro de reajustes no mercado interno; (ii) aumento do volume de vendas em função da retomada da 
atividade econômica local; (iii) continuidade no controle de custos e despesas. 
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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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* 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 

 


