
 Comentário Macro – ajuda externa, e interna 
 
 

Comentários gerais: Em linha com o esperado, o cenário externo mostrou uma recuperação. Na última semana, as bolsas globais 
subiram, tendo dados de crescimento como pano de fundo. Para o Ibovespa, que mostrou boa resiliência em fevereiro, seguimos 
com boas perspectivas. Atenção aos balanços das empresas. O mercado revisa novamente a inflação deste ano para baixo e, aos 
poucos, consolidou-se a expectativa de Selic em 6,50%.  
 
 
Sobre o passado recente... 
 
Resumo dos mercados... Na semana passada, o Ibovespa terminou em alta de 0,71%, aos 86,371 mil pontos. O dólar ficou 
praticamente estável (+0,07%), cotado a R$3,2555. Ou seja, em dólares, o Ibovespa subiu 0,78%. Outras referências (em 
dólares): o índice S&P 500 subiu 3,54%; o índice MSCI Emerging Markets subiu 2,13%. Com bons balanços reportados, e uma 
“ajuda” do exterior, a bolsa local segue apresentando um viés altista.   
 
Projeções do Mercado... O mercado tem revisado as projeções de inflação para baixo. Hoje, projeta um IPCA de 3,67% para 
2018, e 4,20% para 2019. O PIB deve crescer 2,87% em 2018; e 3,00% em 2019. A Selic esperada para o final do período caiu 
de 6,75% para 6,50%. Para o final de 2019, projeta-se 8,00%. Em nossa opinião, a maior mudança segue sendo a visão mais 
baixista para a inflação deste ano; e projeções ancoradas para o médio prazo. 
 
Corrida eleitoral: (um pouco) mais clara... Rodrigo Maia (DEM), Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL) lançaram as suas 
pré-candidaturas à Presidência. Jair Bolsonaro oficializou a sua filiação ao PSL. Meirelles e Temer ainda não definiram se 
participarão, ou não, da corrida eleitoral. Para esta semana, não há pesquisas registradas no TSE que devam sair, em nível 
nacional. 
 
 
Para os próximos dias... 
 
Agenda doméstica da semana... No front macro, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal do Comércio (3ª, dia 13) e a Pesquisa Mensal 
de Serviços (6ª, dia 16). Na mesma 6ª: a Petrobras anunciará o seu resultado anual de 2017 e; por conta dos 4 anos da 
Operação Lava Jato (sábado, dia 17), um balanço das ações será divulgado. No front micro, continuaremos atentos à temporada 
de resultados das empresas. Do Ibovespa, na semana, divulgarão BR Malls, Natura, Petrobras, Estácio, Qualicorp e Kroton, por 
exemplo.  
 
Sobre o BC: Selic e swaps... Além da expectativa crescente (já praticamente consolidada) de que a Selic cairá para 6,50% do 
Copom do dia 21 deste mês, é válido ressaltar a (possível) estratégia da instituição: rolar, de forma integral, o vencimento de 
swap cambial do dia 2 de abril. A estratégia será manter o atual estoque, de US$23,8. Para isto, serão ofertados US$700 mi 
destes contratos, distribuídos entre os meses de junho/18, agosto/18 e janeiro/19. Mantido este lote até o dia 28, terá feito a 
rolagem integral deste vencimento de US$9 bi. 
 
Agenda externa... Nos EUA, sairão dados de inflação ao consumidor (3ª, dia 13); vendas no varejo (4ª, dia 14); e produção 
industrial (6ª, dia 16). Destaque também para os dados de atividade da China (3ª à noite), incluindo vendas no varejo e 
produção industrial. O noticiário internacional seguirá voltado à possível “guerra comercial”, após tarifas de Donald Trump sobre 
importações de aço e alumínio.  
 
Em suma: seguimos atentos à temporada de balanços das empresas aqui no Brasil; em meio à expectativa positiva em bolsa 
para o médio prazo, e sem convicções claras (e direcionais) para a taxa de câmbio. Consolida-se a expectativa de uma Selic mais 
baixa no curto prazo. Estamos também seguindo o cenário externo, que tem mostrado uma melhora clara.  
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Maiores variações do Ibovespa                     Contribuições1 de cada setor no Ibovespa                                                                                     
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Ganhadores   

Ticker 05/03/18* 09/03/18* Variação 

RENT3 R$ 26,03 R$ 29,40 12,95% 

FIBR3 R$ 61,57 R$ 67,56 9,73% 

SUZB3 R$ 21,42 R$ 23,14 8,03% 

BRFS3 R$ 24,75 R$ 26,56 7,31% 

ABEV3 R$ 22,52 R$ 23,44 4,09% 

Perdedores 

Ticker 05/03/18* 09/03/18* Variação 

SMLS3 R$ 80,51 R$ 68,87 -14,46% 

KROT3 R$ 15,70 R$ 14,55 -7,32% 

ELET6 R$ 28,78 R$ 26,94 -6,39% 

QUAL3 R$ 28,60 R$ 26,81 -6,26% 

GGBR4 R$ 17,04 R$ 16,10 -5,51% 
-0,24 

-0,14 

-0,08 

-0,04 

-0,03 

-0,03 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,02 

0,04 

0,07 

0,08 

0,09 

0,11 

0,13 

0,19 

0,42 

Mineração

Educação

Sid. & Metalurgia

Fidelidade

Holding

Saúde

Energia Elétrica

Real Estate

Transporte

Shopping

Saneamento

Telecom

Veiculos e peças

Consumo

Financeiro

Químico

Petróleo e Gás

Outros

Papel e Celulose

Alimentício

O Ibovespa está operando lateralmente no 
curtíssimo prazo. A tendência de alta no 
médio prazo prevalece e a maior 
probabilidade é de manutenção da mesma. 
Acreditamos que o caminho ainda segue 
aberto para buscar novos patamares: 
 
• Pela projeção de Fibonacci, acima de 88 

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

• Os suportes imediatos estão em 84; 
80,5; e 78 mil pontos. Abaixo desses 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/mar. 09/mar. Var. (%) Contribuição 

RENT3 Localiza 20% R$ 26,03 R$ 29,40 12,95% 2,59% 

FIBR3 Fibria 20% R$ 61,57 R$ 67,56 9,73% 1,95% 

GOLL4 Gol 20% R$ 18,90 R$ 20,72 9,63% 1,93% 

BRKM5 Braskem 20% R$ 46,06 R$ 47,80 3,78% 0,76% 

VALE3 Vale 20% R$ 43,21 R$ 42,10 -2,57% -0,51% 

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/mar/18 28/fev/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 09/mar/18 09/mar/18 09/mar/18 09/mar/18 

Carteira Semanal 6,70% 4,45% 12,99% 66,93% 

Ibovespa 0,41% 1,19% 13,05% 72,27% 

Diferença 6,30% 3,26% -0,06% -5,34% 

          
Dólar 0,04% 0,41% -1,51% -6,61% 

CDI 0,10% 0,18% 1,26% 34,01% 
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 
Performance: Na última semana, a carteira teve uma forte performance, e superou o desempenho do Ibovespa. Assim, a carteira 
reduziu o “gap” que tinha com relação ao mercado, e volta a operar em linha com o Ibovespa no ano. Destacamos ainda a 
performance da carteira no mês de Março. Enquanto nosso portfólio semanal teve uma alta de 4,5%; o Ibovespa avançou 1,2%. 
 
 
Trocas: Para essa semana, realizamos duas trocas na carteira. Optamos por realizar os ganhos com os papéis da Localiza, além 
de retirar Vale; e, em seus lugares incluímos: BR Distribuidora e Randon, de olho nas divulgações do 4º tri. 
 
 
Gatilhos a monitorar: (i) notícias envolvendo eleições e risco fiscal do país – algo que pode continuar a “mexer” com os mercados; 
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 (especialmente os resultados do 4T17). 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% Fibria FIBR3 

20% Gol GOLL4 

20% Localiza RENT3 

20% Vale VALE3 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% BR Distribuidora BRDT3 

20% Fibria FIBR3 

20% Gol GOLL4 

20% Randon RAPT4 

Sai Entra 

Localiza (RENT3) BR Distribuidora (BRDT3) 

Vale (VALE3) Randon (RAPT4) 



Estratégia:  
 
Sustentamos nossa recomendação em função: (i) forte crescimento dos lucros nos últimos anos, após melhorias operacionais e 
estruturais do management;  (ii) estrutura de capital balanceada (com baixa alavancagem financeira); (iii) perspectiva positiva no 
consumo de combustíveis para 2018; e (iv) expectativa de números mais fortes no 4T17; 
 
Em nossa visão, a BR Distribuidora é o melhor meio para capturar eventuais ganhos com a recuperação do mercado brasileiro de 
combustível, além da tendência positiva de rentabilidade e melhoria de margens em 2018. As discussões envolvendo os 
recebíveis da Eletrobras , e venda de ativos não estratégicos, podem destravar valor para os papéis da BRDT3 no curto prazo e 
melhorar (ainda mais) sua  conservadora alavancagem financeira;  
 
Para o 4T17, esperamos um resultado operacional mais forte, com: (i) avanço no market share; (ii) ganhos de eficiência em suas 
operações; e (iii) melhora na geração de caixa. 

ENTRA 

Entra: BR Distribuidora (BRDT3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Retiramos os papéis da Localiza da carteira. A estratégia era capturar eventual valorização do papel com a divulgação do seu 
balanço do 4º tri. Assim, optamos por realizar os ganhos com RENT3. O resultado foi positivo, com sólido crescimento em sua 
geração de caixa, impulsionada maior volume de vendas.  
 
As ações da Localiza entraram em nossa Carteira no dia 05 de Março e registraram desempenho positivo de 21,95% até a última 
sexta-feira (09). Já o Ibovespa registrou uma alta de 0,41% no mesmo período. 
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Localiza (RENT3) 



Estratégia:  
 
A Randon reportou números fortes ao longo de 2017 com: (i) forte crescimento de produção e receita em 2017; (ii) ganhos de 
margens; (iii) reversão dos prejuízos em lucros; (iv) redução de sua alavancagem financeira; além do (v) aumento da 
participação do mercado. Observamos uma forte demanda, especialmente no mercado externo, impactando positivamente tanto 
a linha de veículos e implementos quanto a unidade de autopeças. Isto foi algo que contribuiu para a melhor geração de caixa no 
período, e redução no índice de alavancagem financeira (a dívida líquida da companhia atingiu R$ 333,1 milhões no 3T17, 
retornando aos níveis normais de alavancagem, em 1,51x o EBITDA). Esperamos números mais fortes também no 4º tri de 2017.  
 
Além disso, a Randon tem se beneficiado do cenário mais positivo para o setor de implementos – com suas principais 
concorrentes, entre elas Guerra e Noma, ainda pressionadas – para conquistar mais participação do mercado. Importante 
ressaltar que a Randon possui ainda cerca de 40% da sua capacidade produtiva ociosa. Algo que deve diminuir a medida que a 
atividade econômica local ganhe forças. Mais: a capacidade ociosa atual poderia diminuir, sem exigir grandes investimentos. Em 
2017, a Randon produz 60 unidades ao dia e sua capacidade está em 100 unidades/dia. 
 
Sendo assim, acreditamos que 2018 e 2019 serão mais positivos para a companhia, em meio a uma demanda interna mais 
aquecida, e taxas de juros em níveis mais baixos (algo que não só alivia as despesas financeiras, mas contribui para a tomada de 
financiamentos por parte dos seus clientes). A Randon se destaca no setor após melhora nos resultados operacionais em 2017 e 
o seu bom posicionamento nos segmentos de implementos rodoviários e de peças para caminhão. Ressaltamos o cenário mais 
positivo para RAPT4, em meio aos (i) concorrentes ainda pressionados com a queda da demanda dos últimos 2 anos; com (iii) 
ganhos de participação de mercado; além da (ii) possibilidade de melhorias de margens.  

ENTRA 

Randon (RAPT4) 

SAI 

Estratégia:  
 
Estamos retirando as ações da Vale da carteira para abrir espaço para a Randon. Os papéis de Mineração & Siderurgia seguem 
pressionados no mercado local em meio as medidas protecionistas (de sobretaxação dos preços de aço e alumínio) adotadas por 
Trump. O receio de que tais medidas podem desencadear guerras comerciais, especialmente com a China, pode continuar 
influenciando no desempenho dos papeis da Vale. Ainda assim, ressaltamos o quadro positivo para a mineradora em 2018, após: 
(i) valorização dos preços do minério nos últimos meses (entre US$ 70-80/ton); e (ii) expectativa de maior geração de fluxo de 
caixa, com a estratégia de redução da alavancagem financeira e do custo de funding. A Vale tem se tornado mais enxuta, com 
uma maior eficiência, em termos de custo e alocação de capital, e menos alavancada. 
 
Além disso, buscamos capturar eventuais ganhos com a divulgação do balanço do 4º trimestre da Randon. Para a companhia, a 
expectativa é de crescimento de 30% na receita, atingindo um Ebitda de R$ 89,2 miçhões no período (vs R$ 1,0 milhões no 
4T16). O balanço será divulgado 4ª feira (14), antes da abertura do mercado. 
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Vale (VALE3) 
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Braskem (BRKM5) 
 
Adicionamos as ações da Braskem na Carteira Semanal em meio a expectativa positiva para os números do 4º tri de 2017 e 
possiblidade de avançar as negociações envolvendo a venda do controle da empresa no curto prazo. Essa reorganização societária 
(envolvendo as tratativas entre Petrobras e Odebrecht) deve destravar mais valor para o papel. A medida ainda 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. Também observamos que a Braskem negocia com um valuation relativamente atrativo (4,8x EV/EBITDA), que 
deverá ser maior em uma eventual oferta firme de compra. Vemos a possibilidade de uma oferta até 20% superior ao preço atual, 
levando em consideração um múltiplo de aquisição de 6x EV/EBITDA.  
  
A Braskem ocupa hoje a posição de liderança no setor petroquímico nacional e, apesar das oscilações nos preços do petróleo e 
das resinas, a Braskem conseguiu elevar sua margens e resultado operacional. No acumulado do ano, a Braskem reportou 
resultados operacionais fortes, com avanços nas margens operacionais e forte geração de caixa, impulsionado: (i) pelos spreads 
de químicos mais altos no mercado internacional; (ii) pela expansão de capacidade e aumento no volume de vendas das unidades 
dos EUA e Alemanha; e (iii) pelo aumento de vendas no mercado brasileiro. A empresa também contou com um programa de 
redução de custos eficiente que melhorou sua competitividade. Olhando para a frente, 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. 
 
 

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. A Fibria tem reportado um forte resultado operacional, dentre os destaques: (i) 
crescimento nos volumes de produção da celulose; e (ii) redução do custo caixa de produção no trimestre, contribuindo 
positivamente nas margens. Ambos os resultados reflexos do avanço do ramp up do projeto Horizonte II, fator que contribuiu 
para sua geração de caixa operacional no período. Em suma, a nova fábrica segue contribuindo para os resultados da Fibria, com 
a redução do custo caixa de produção e crescimento no volume produzido, ampliando ainda mais sua competitividade estrutural 
na indústria.  
 
Diante disso, 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 da companhia, e consequentemente, (iii) redução de sua alavancagem financeira nos próximos trimestres. 
 
 

Gol (GOLL4) 
 
A recomendação vislumbra a contínua melhora operacional e processo de desalavancagem financeira da companhia. Conforme 
temos observado nos últimos números divulgado pela Gol, a eficiência operacional da empresa tem surpreendido de forma 
positiva. O avanço de margens operacionais tem sido forte, com a empresa entregando o topo da sua projeção para 2017.  
 
Continuamos confiantes com a empresa que deve se beneficiar da retomada econômica doméstica e eventual valorização do real. 
Mesmo que a taxa de câmbio e preços do petróleo ainda tragam volatilidade para o setor, a Gol tem melhorado sua eficiência com 
cortes de capacidade, otimização da frota e renegociações das operações de leasing de aeronaves.  
 
Seguimos com perspectivas positivas e vemos valor a ser destravado com a reestruturação operacional. Além disso, há ainda uma 
expectativa de um possível aumento da participação da Delta Airlines na Gol. A Delta tem apoiado recentemente o processo de 
reestruturação da Gol.  
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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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Aline Sun 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
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Rafael Passos 
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Lucas Stefanini 
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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 

 


