
 Comentário Macro – à espera de mais cortes de juros 
 
Comentários gerais: Após risco de “guerra comercial” entre EUA e China, os mercados começam a semana com certa sensação de 
“alívio”. O ambiente, ainda assim, deve continuar sendo de volatilidade mais alta. À espera de dados fortes da economia dos EUA, 
e viés de alta da inflação, acreditamos que o dólar deve seguir forte frente a emergentes. Aqui, o BC deve dar reforçar a queda 
de juros esperada para maio (sairá a ata do Copom e o RTI). O ambiente macro segue favorável. Nos próximos dias, no front 
micro, sairão mais balanços sobre o 4T17. 
 
Sobre o passado recente... 
 
Resumo dos mercados... Na semana passada, o Ibovespa fechou em baixa de 0,6%, aos 84,377 mil pontos. Em dólares, o índice 
recuou 1,24%. Afinal, o dólar subiu 0,98%, cotado a R$3,3123. Moedas de emergentes também sofreram, em semana de alta de 
juros dos EUA. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu 16%. A possível “guerra comercial” entre EUA-China 
fez “preço”. No mercado de juros, após corte de juros e sinalizações do Copom, vimos pressões de baixa. O DI para janeiro/21 
recuou 14 pontos base, de 8,21% para 8,07%.  
 
Projeções do Mercado... O mercado, pela 8ª semana seguida, revisou o IPCA de 2018 para baixo. Hoje espera 3,57%. Há 1 
semana, esperava 3,63%. Para 2019, a projeção caiu de 4,20% para 4,10%. O PIB deste ano foi revisado para cima, de 2,83% 
para 2,89%. Para 2019, foi mantida a projeção de 3,00%. As projeções para Selic e taxa de câmbio (final de período) foram 
mantidas de 1 semana pra cá. Para a Selic: 6,50% e 8,00% para 2018 e 2019, respectivamente. Para o câmbio, R$3,30 e R$3,39, 
respectivamente. Mais detalhes no Boletim Focus. 
 
Corrida eleitoral: alguns destaques... Enquanto Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB) começam a semana no Estado de 
SP, Lula segue em caravana pelo Sul. Alvaro Dias (Podemos) lançou a sua pré-candidatura; Paulo Rabello de Castro (PSC) deixa a 
presidência do BNDES para iniciar a sua campanha; e Flavio Rocha, que pode ser lançado pelo PRB, deixará o comando da 
Riachuelo para concorrer à Presidência. Meirelles também deve deixar a Fazenda no início de abril, deve filiar-se ao MDB e, assim, 
tentar viabilizar a sua candidatura ao Planalto. Por fim, Joaquim Barbosa pode filiar-se ao PSB, e esperar até julho, para ver se 
tem chances de concorrer. 
 
Para os próximos dias... 
 
Front macro… No front macro, sairá a ata da última reunião do COPOM (3ª, dia 27). Na 5ª, véspera de feriado, o BC divulga o 
Relatório Trimestral de Inflação (RTI). No mesmo dia, às 11h, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, concederá coletiva, comentando 
a publicação. Diante de números de inflação fracos (vide o IPCA-15 de março, divulgado na semana passada) e expectativas em 
queda para 2018 e 2019, o corte de juros do próximo COPOM (dias 15 e 16 de maio) é cada vez mais certo: a Selic deve passar 
de 6,50% para 6,25%. Em nosso cenário-base, a taxa fica neste patamar por alguns meses. 
 
Front micro... Destaque para os balanços que ainda serão divulgados. Do Ibovespa, são 8 balanços sairão, segundo a Bloomberg. 
Destes, alguns exemplos: Eletrobras (2ª, dia 26), Marfrig (3ª, dia 27), JBS (4ª, dia 28) e Braskem (5ª, dia 29).  
 
Brasília, esvaziada, e à espera de mudanças... Em semana mais curta, por conta do feriado de Páscoa (6ª, dia 30), um dos 
destaques será a “movimentação” de ministros. O “entra e sai”. De  olho nas eleições de outubro, estes têm até o dia 7 de abril 
para deixarem os seus cargos (ou seja, menos de 2 semanas). Nesta, ao menos 2 devem sair: Maurício Quintella (Transportes) e 
Ricardo Barros (Saúde). Ao todo, Temer pode perder até 15 integrantes de seu governo (embora o Broadcast fale em 9 trocas 
mais “certas”). 
 
Agenda externa... Nos EUA, as atenções seguirão voltadas às “políticas comerciais” da Casa Branca. É este o grande driver do 
momento. No front macro: (1) nova leitura do PIB do 4T17 (4ª, dia 28); e (2) índice de inflação “PCE” (5ª, dia 29). O 2º driver 
mais relevante nos mercados internacionais – e que certamente continuará assim nos próximos meses – é a inflação dos EUA. 
Isto é algo que tende a manter o viés de elevação de juros nos EUA. O núcleo do PCE, em 12 meses, deve passar de 1,5% para 
1,6%. 
 
Em suma: Continuamos vendo um momento macro positivo no Brasil (dados que apontam para uma recuperação gradual, e 
perspectivas de cortes de juros à frente). A Selic deve ir para 6,25% em maio (ainda não está 100% precificado). No exterior, a 
reunião do Fed (que elevou os juros pela 1ª vez em 2018) foi bem “absorvida”. Faz mais “preço” o risco de “guerra comercial” 
entre EUA e China. De qualquer forma, a perspectivas de uma economia forte nos EUA, e uma inflação em alta, tende a manter o 
dólar num patamar mais alto, e podemos ver altas de juros das Treasuries à frente. Para o médio prazo, seguimos com um viés 
positivo em Ibovespa. Obs.: apesar da alta de quase 1% do dólar na semana passada (frente ao real) – em linha com o que 
esperávamos (veja o relatório da semana passada) --, a agenda dos EUA nos próximos dias dificilmente permitirá que a taxa de 
câmbio volte no curtíssimo prazo, rumo a um patamar mais baixo. 
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Maiores variações do Ibovespa                     Contribuições1 de cada setor no Ibovespa                                                                                     
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Ganhadores   

Ticker 19/03/18* 23/03/18* Variação 

SUZB3 R$ 30,60 R$ 33,19 8,46% 

BBSE3 R$ 28,05 R$ 29,51 5,20% 

PETR3 R$ 22,59 R$ 23,71 4,96% 

MGLU3 R$ 90,70 R$ 94,80 4,52% 

EQTL3 R$ 68,60 R$ 71,30 3,94% 

Perdedores 

Ticker 19/03/18* 23/03/18* Variação 

CIEL3 R$ 22,55 R$ 21,31 -5,50% 

KROT3 R$ 14,41 R$ 13,70 -4,92% 

ELET3 R$ 22,24 R$ 21,18 -4,77% 

BRFS3 R$ 25,00 R$ 23,87 -4,52% 

HYPE3 R$ 36,95 R$ 35,35 -4,33% 
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O Ibovespa está operando lateralmente no 
curtíssimo prazo, mas testando o suporte 
imediato.  
A tendência de alta no médio prazo 
prevalece. No entanto, o índice pode indicar 
uma inversão para tendência de baixa no 
curto prazo. Abaixo do suporte em 84 mil 
pontos, o índice abre espaço para buscar 
80,5 mil pontos...  
 
• Outro suporte está em 78 mil pontos e 

abaixo desse o suporte encontra-se por 
volta de 75 mil pontos.  
 

• Na manutenção da tendência de alta, 
pela projeção de Fibonacci, acima de 88 
mil pontos, o Ibovespa pode buscar 
patamar de 98 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 19/mar 23/mar Var. (%) Contribuição 

PETR4 Petrobras 20% R$ 20,93 R$ 21,75 3,92% 0,78% 

RAPT4 Randon 20% R$ 8,72 R$ 8,69 -0,34% -0,07% 

SBSP3 Sabesp 20% R$ 38,42 R$ 38,01 -1,07% -0,21% 

BRKM5 Braskem 20% R$ 47,53 R$ 46,53 -2,10% -0,42% 

TIMP3 Tim 20% R$ 14,39 R$ 14,05 -2,36% -0,47% 

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

 

Rentabilidade Semana* Março 2018 Desde o início 

início 19/mar/18 28/fev/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 23/mar/18 23/mar/18 23/mar/18 23/mar/18 

Carteira Semanal -0,39% 1,22% 9,49% 61,77% 

Ibovespa 0,55% -1,14% 10,44% 68,29% 

Diferença -0,95% 2,37% -0,94% -6,52% 

          
Dólar 0,69% 2,02% 0,08% -5,11% 

CDI 0,10% 0,43% 1,52% 34,35% 
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Comentários sobre a Carteira 

 
Performance: Na última semana, a carteira teve uma performance aquém do esperado, e não superou o desempenho do 
Ibovespa. A performance foi impactada pela baixa dos papéis da Randon – ainda pressionada após números do 4º tri – e Tim. Por 
outro lado, destacamos a performance da Petrobras, que segue na expectativa do acordo envolvendo a renegociação da cessão 
onerosa com a União (por volta de R$ 15-20 bilhões). Sobre a performance da carteira em março, seguimos acima do Ibovespa. 
Enquanto nosso portfólio semanal teve uma alta de 1,22%; o Ibovespa recua 1,14%. 
 
 
Trocas: Para essa semana, realizamos uma troca na carteira. Optamos por retirar Randon do nosso portfólio, e incluir os papeis 
da MRV. Os (i) recentes dados de inflação ainda fraca; e (ii) divulgação, nesta semana, do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) – 
que deve sinalizar um cenário de mais uma redução nas taxas de juros – são fatores que podem influenciar de forma positiva nos 
papeis da MRV. 
 
 
Gatilhos a monitorar: (i) notícias envolvendo eleições – algo que pode continuar a “mexer” com os mercados locais; (ii) o Relatório 
Trimestral de Inflação (RTI); além (iii) do fim da temporada de balanços do 4º tri.  Lá fora, “políticas comerciais” envolvendo EUA 
e China concentram as atenções dos investidores. 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% Petrobras PETR4 

20% Randon RAPT4 

20% Sabesp SPSB3 

20% TIM TIMP3 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% Sabesp SPSB3 

20% TIM TIMP3 

Sai Entra 

Randon (RAPT4) MRV (MRVE3) 



Estratégia:  
 
A recomendação da MRV vislumbra a melhora da economia, o ciclo de expansão monetária, e a retomada do setor de construção. 
A companhia conta com boas perspectivas no segmento de baixa renda, e conta com uma sólida posição financeira para se 
beneficiar deste cenário positivo. O último resultado apresentou, mais uma vez, números fortes com vendas robustas, queda nos 
níveis de distratos e avanço das margens. Algo que indica que a companhia deve atingir seu objetivo de venda de 50 mil 
unidades por ano. A MRV segue anunciando grandes empreendimentos para os próximos anos.  
 
Estamos ainda  confiantes com os pacotes de estímulos ao crédito, já iniciado pela Caixa que ajudarão as incorporadoras e 
construtoras a reduzir o alto nível de estoques e retomar o volume de venda de imóveis. A estratégia da empresa para os 
próximos anos será focar em grandes empreendimentos, localizados nas principais capitais do país, com imóveis direcionados a 
famílias de baixa/média renda. Observamos que estas características fizeram com que a empresa apresentasse desempenho 
superior às suas concorrentes focadas em ativos de alta renda, os quais sofreram com o alto nível de distrato e menor ritmo de 
vendas. Por fim, acreditamos que a empresa comece a pagar dividendos maiores neste ano, em linha com sua sólida, e 
crescente, capacidade de geração de caixa. A empresa segue entre as Top Picks do setor.  

ENTRA 

MRV (MRVE3) 

SAI 

Estratégia:  
 
Retiramos os papéis da Randon da carteira. A estratégia era capturar eventual valorização do papel com a divulgação do seu 
balanço do 4º tri. Assim, optamos por retirar as ações da RAPT4 e abrir espaço para MRVE3. Além disso, destacamos (i) os 
recentes dados de inflação ainda fraca; e (ii) divulgação, nesta semana, do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) – que deve 
sinalizar um cenário de mais uma redução nas taxas de juros. Isto é algo que influencia de forma positiva nos papeis da MRV. 
 
No entanto, ressaltamos nossa visão positiva para Randon, após números fortes reportado 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. 
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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. 
 
 

Petrobras (PETR4) 
 
Seguimos com uma visão otimista para a Petrobras. Sustentamos nossa recomendação, em meio: (i) processo de vendas de 
ativos; (ii) melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) expectativa de  desalavancagem financeira em 
2018. Além disso, destacamos o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2018– 2022, que tem como foco: (a) redução da 
alavancagem financeira; (b) redução nos investimentos futuros e significativo corte de custos operacionais; e (c) foco na gestão 
estratégica empresarial.  
 
Em nossa visão, essa performance operacional mais forte da Petrobras, a perspectiva positiva da atividade econômica local e o 
momento mais favorável no front político, devem  continuar a beneficiar os papéis da PETR4. Com relação ao comportamento do 
petróleo, observamos que a tendência para 2018 é mais positiva para a commodity, especialmente após extensão do acordo da 
Opep. 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.  
 
Enfim, esperamos que a Petrobras apresente uma melhora expressiva em seus próximos resultados operacionais, após a redução 
contínua dos custos e recuperação da participação de mercado de combustíveis em 2018. Também esperamos que o plano de 
venda de ativos acelere nos próximos meses. Tais pressupostos sustentam nossa recomendação para o ativo. A baixa da semana 
passada é uma oportunidade de entrada no ativo. No curto/médio prazo, vemos como driver para o papel: (1) continuidade da 
venda de ativos onshore; (2) nova rodada de leilões da ANP (rodadas sobre regime de partilha da produção na área do pré-sal); 
(3) discussão sobre valores a serem recebidos da Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e (4) renegociação da cessão onerosa com a União 
(por volta de R$ 15-20 bilhões) – março/abril.  
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Sabesp (SBSP3) 
 
A companhia tem apresentado resultados sólidos, com crescimento da receita operacional e uma gestão de custos e despesas 
eficiente. Consequentemente, a empresa vem reportando uma forte geração operacional de caixa. A Sabesp segue capturando os 
ganhos da maior eficiência operacional, com aumento de margens e redução dos custos. Continuamos otimistas com relação à 
Sabesp, mesmo com os níveis dos reservatórios em patamares menos confortáveis. Esperamos mais um resultado forte para o 4º 
trimestre. 
 
Olhando para frente, também esperamos altos níveis de distribuição de dividendos pela Sabesp devido à alguns gatilhos, como: (i) 
melhorias decorrentes do arrefecimento da crise hídrica e esperada recuperação da atividade econômica; (ii) revisão tarifária 
recém aprovada e melhor estruturada; e (iii) oportunidades de expansão do atendimento de esgoto. Ressaltamos ainda que com 
uma revisão tarifária definitiva mais positiva, a Sabesp também tem potencial para atrair sócios privados no processo de 
capitalização que está sendo estudo pela companhia. Esse modelo que está em análise prevê a criação de uma empresa para 
exercer o controle sobre a Sabesp, com a participação das ações do Estado de São Paulo. O processo é positivo e pode 
representar uma melhora no quadro regulatório da Sabesp e na governança corporativa da companhia. 
 
 

Tim (TIMP3) 
 
A Tim conta com fundamentos sólidos, e nos últimos meses tem reportado fortes resultados. Com maior foco na eficiência 
operacional, a empresa conseguiu manter sob controle seus gastos com custos e despesas, o que tem se traduzido em uma 
expressiva melhora nas margens operacionais da empresa. Em paralelo, a companhia tem apresentado um crescimento 
surpreendente da receita, focando no mix de produtos com maior valor agregado – o aumento da receita líquida do serviço móvel 
segue acelerado.  
 
A empresa tem focado na cobertura de dados, reforçando sua posição entre as líderes na cobertura 4G e crescendo sua base de 
clientes no pós pago (+30% sobre a base total). Destacamos a continuação do processo de Turnaround operacional, com intuito 
de colocar a empresa em um novo posicionamento estratégico dentro do setor de Telecom, com maior qualidade e poder de 
precificação.  
 
Seguimos com recomendação positiva para TIM. Assim, acreditamos que essa tendência positiva deve continuar acelerada nos 
números da empresa em 2018. Além disso, a Tim apresenta um índice de alavancagem bastante confortável, o que deve 
aumentar a capacidade de geração líquida de caixa. Enfim, destacamos a continuação esse processo de Turnaround operacional 
que vem sendo liderado pelo novo management, com elevada eficiência operacional e o bom controle de custos e despesas, e 
estrutura de capital equilibrada. 
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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 

 


