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HC de Lula, mudanças ministeriais, e “descompatibilização” 

 
Comentários gerais: Terminou o 1T18, com maior volatilidade e alguma correção dos mercados acionários lá fora. Apesara disso, o Ibovespa 
tem mostrado boa resiliência, em meio a um ambiente macro favorável por aqui. Economistas esperam um IPCA mais fraco em 2018 e 2019 
(3,54% e 4,08%, respectivamente), e uma Selic em 6,25% até o final deste ano. No exterior: atenção aos dados da China (3ª), que tem 
surpreendido positivamente, e aos dados sobre os EUA (6ª). Vemos um viés ainda favorável em bolsa local, e com o dólar sem direção muito 
clara. A política é o que dominará as atenções por aqui nos próximos dias (HC de Lula, mudanças ministeriais, e fim do prazo para a 
“descompatibilização”). 
 
 
Sobre os últimos dias... 
 
Resumo dos mercados locais... Na última semana, o Ibovespa subiu 1,17%, e terminou aos 85,365 mil pontos. O dólar recuou 0,18%, 
cotado a R$3,3063. A curva de juros também registrou pressões de baixa. O DI Jan/21, por exemplo, recuou 11 pontos base, tendo 
passado de 8,07% para 7,96%. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 4,25%, tendo passado de 171 para 164 
pontos base. 
 
E os mercados no exterior? Nos EUA, o índice S&P 500 se recuperou, e subiu 2,03%, após semana de 5,95% de queda. O índice Nasdaq, 
mais relacionado ao setor de tecnologia, e que havia recuado 6,54% uma semana antes, subiu 1,01% na semana que passou. Por fim, o 
dólar index teve leve valorização (+0,60%), embora os juros das Treasuries tenham tido leve recuo (o 10 anos passou de 2,81% para 
2,73%). 
 
Projeções do Mercado... Revisou-se, pela 9ª semana seguida, o IPCA de 2018 para baixo, de 3,57% para 3,54%. Para 2019, a projeção caiu 
de 4,10% para 4,08% (a 2ª seguida de revisão baixista). O PIB de 2018 passou de 2,89% para 2,84%; enquanto o de 2019 foi mantido, em 
3,00%. Neste contexto de inflação fraca e projeções de atividade que deixaram de acelerar – somado às sinalizações recentes do próprio 
BC --, o mercado revisou a Selic esperada para o final do ano, de 6,50% para 6,25% (veja mais sobre as nossas impressões sobre este 
tema, em nosso blog). Em 2019, a Selic deve terminar em 8,00%. 
 
 
Para os próximos dias... 
 
Agenda da semana… No front macro, destaque para a produção industrial de fevereiro (3ª, dia 3), e a produção de veículos de março, 
segundo a Anfavea (5ª, dia 5). No front político, uma semana mais intensa: na 4ª, o STF deve julgar o HC de Lula – algo que deve deixar o 
mercado em estado de atenção. E, em meio à Operação Skala, Temer antecipa algumas mudanças ministeriais. Tem sido ventilado que 
pode haver até 14 trocas ministeriais. Vale lembrar: termina no próximo dia 7 de abril o prazo para a chamada “descompatibilização” – 
limite para que aqueles que desejam concorrer às eleições de outubro deixem os seus cargos, e estejam filiados a partidos. 
 
No exterior... Nos EUA, o destaque é o Relatório de Empregos de março (6ª), que pode mostrar o desemprego caindo de 4,1% para 4,0%. 
No mesmo dia, Jay Powell, o presidente do Fed, faz discurso. Na 3ª à noite, saem dados de atividade da China. Os índice PMIs de março 
devem mostrar um ritmo mais acelerado da economia – em linha com dados recentemente divulgados sobre a indústria. 
 
Em suma: a semana pós-feriado de Páscoa começa mais lenta no exterior (diversos mercados ainda fechados), e com algumas posturas 
mais defensivas. Nos próximos dias, destaque para dados dada China, e o Relatório de Empregos nos EUA. Embora possamos ver a 
manutenção da volatilidade (relação comercial entre EUA e China segue no radar), o viés para os mercados segue, em nossa opinião, 
positivo. Aqui, o nosso viés positivo para o Ibovespa também continua. E, como esperado, seguimos tendo um dólar oscilando ao redor de 
R$3,30. Nos próximos dias, destaque para o front político: mudanças ministeriais, julgamento do STF e fim do prazo para a 
“descompatibilização”. 
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Rentabilidade da Carteira Semanal 
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Ticker Nome Peso 26/mar 29/mar Var. (%) Contribuição 

MRVE3 MRV 20% R$ 16,00 R$ 16,25 1,56% 0,31% 

BRKM5 Braskem 20% R$ 47,43 R$ 48,00 1,20% 0,24% 

TIMP3 Tim 20% R$ 14,38 R$ 14,40 0,14% 0,03% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 22,03 R$ 21,41 -2,81% -0,56% 

SBSP3 Sabesp 20% R$ 38,73 R$ 35,00 -9,63% -1,93% 

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

fim 29/mar/18 29/mar/18 29/mar/18 29/mar/18 

Carteira Semanal -1,91% -0,32% 7,83% 59,31% 

Ibovespa 0,33% 0,01% 11,73% 70,26% 

Diferença -2,23% -0,33% -3,90% -10,96% 

          
Dólar 0,67% 2,43% 0,48% -4,73% 

CDI 0,07% 0,53% 1,62% 34,48% 
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Sabesp, logo após a proposta da agência reguladora de São 
Paulo (Arsesp) de um aumento tarifário nominal de 4,77% - números abaixo do esperado pelo mercado. Por outro lado, 
destacamos a performance da MRV, onde avançou firme depois da divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que 
sinalizou um cenário de mais baixas nas taxas de juros brasileira.  
 
 
Trocas: Para essa semana, realizamos uma troca na carteira. Optamos por realizar os ganhos com a Braskem do nosso portfólio, 
e incluir os papeis da Vale. Há uma expectativa de maior geração de fluxo de caixa da companhia em meio 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. Ressaltamos ainda a nova política de distribuição de dividendos da 
mineradora, que permanece mais vantajosa para seus acionistas.  
 
 
 
Gatilhos a monitorar: (i) novidades com relação as eleições e trocas ministeriais; e (ii) o julgamento do HC do ex-presidente 
Lula. Tais fatores podem continuar a “mexer” com os mercados locais. 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. 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% Sabesp SPSB3 

20% TIM TIMP3 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% Sabesp SPSB3 

20% TIM TIMP3 

20% Vale VALE3 

Sai Entra 

Braskem (BRKM5) Vale (VALE3) 
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Estratégia: Estamos retirando as ações da Braskem 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 Vale. 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 
Fevereiro e registraram desempenho positivo de 1,69% até a 
última sexta-feira (29). Já o Ibovespa registrou uma baixa de 
2,61% no mesmo período. 
 

Braskem (BRKM5) 
Sai 

Vale (VALE3) 
Entra 

Estratégia: Seguimos otimistas com a companhia. Esperamos 
números mais fortes da Vale em 2018, após: (i) valorização dos 
preços do minério no último trimestre (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.  
 
Nos últimos resultados, a Vale tem reportado forte performance 
operacional, com crescimento na geração de caixa operacional, 
em meio ao aumento do preço do minério no período e maiores 
volumes vendidos, principalmente com o ramp up da S11D. 
Ressaltamos ainda, a redução da alavancagem financeira. 
Observamos que a Vale permanece focada na maximização de 
suas margens e segue bem posicionada para gerenciar a 
produção e suas vendas de minério de baixa e/ou alta qualidade, 
de acordo com a demanda do mercado.  
 
Além disso, ressaltamos o foco do management no controle de 
custos, além da contínua redução de capex e endividamento da 
Vale. Assim, os dividendos devem continuar aumentando como 
consequência dessa desalavancagem financeira e sólida geração 
de caixa. Ressaltamos ainda a nova política de distribuição de 
dividendos da mineradora, que permanece mais vantajosa para 
seus acionistas. O valor da remuneração será de 30% do EBITDA 
Ajustado menos Investimento Corrente apurados na 
demonstração do resultado do 1º semestre. Gostamos da 
medida, que deve reportar um dividend yield entre 5-6% em 12 
meses.  
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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.  

MRV (MRVE3) 

Estratégia: 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) contínua  desalavancagem financeira. 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.  
 
A melhora da performance operacional da Petrobras para este ano, além da perspectiva positiva da atividade econômica local, devem 
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 sua sensibilidade com o preço internacional pela nova política de preços. Esperamos, também, que o plano de 
venda de ativos acelere nos próximos meses.  
 
No curto/médio prazo, vemos como driver para o papel: (1) continuidade da venda de ativos onshore; (2) nova rodada de leilões da ANP; 
(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). 
 

Petrobras (PETR4) 
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Estratégia: 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.  
 
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. 

Sabesp (SBSP3) 

Estratégia: 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. 
 

Tim (TIMP3) 
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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.  
 

Metodologia 
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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 
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