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Mercado prevê PIB abaixo de 2,8% 

 

 
Comentários gerais: Apesar de algum alívio no exterior, os mercados devem continuar mais voláteis, e sensíveis às sinalizações de Donald 
Trump, e líderes de países como China e Rússia. A economia dos EUA segue forte, e o viés para a inflação é de alta. No Brasil, o curto prazo 
segue mais desafiador, a despeito de perspectivas favoráveis no médio prazo. Dúvidas quanto à corrida eleitoral permanecem. Dados de 
CAGED nesta semana, após dados de atividade fracos dos últimos dias, serão importantes. 
 
 
Sobre os últimos dias... 
 
Resumo dos mercados... Na última semana, o Ibovespa recuou 0,57%, aos 84,334 mil pontos. Foi a 2ª semana seguida de queda. O dólar, 
por sua vez, terminou em alta: +1,59%, cotado a R$3,4230. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu 0,58%, cotado a 
167 pontos base. A curva de juros teve um aumento de inclinação: enquanto o DI para jan/21 passou de 8,09% para 8,01%; o DI para 
jan/25 passou de 9,67% para 9,73%.  
 
Alguns destaques do exterior... As sinalizações do presidente americano Trump seguem mexendo com os mercados. Mas diminuiu a 
apreensão. O mercado não aposta num acirramento da “guerra comercial” com os chineses. A presença do CEO do Facebook no 
Congresso dos EUA também parece ter contribuído para uma menor pressão sobre ações de empresas de tecnologia. 
 
Alguns destaques do Brasil... Dados de atividade abaixo do esperado (varejo e setor de serviços) e dúvidas quanto à corrida eleitoral foram 
destaque. O 1º aumenta a expectativa por mais cortes de Selic à frente. O 2º fez o risco país aumentar. Ambos fatores parecem contribuir 
para a alta do Dólar frente ao Real.  
 
Boletim Focus... Neste contexto, o mercado revisou para baixo o PIB de 2018, de 2,80% para 2,76%. Para 2019, ainda prevê 3,00%. A 
projeção de IPCA de 2018, pela 11ª semana seguida, caiu, de 3,53% para 3,48%. Para 2019, o mercado prevê 4,07%. Por outro lado, 
projeções de câmbio (R$/US$) e Selic continuaram inalteradas. A Selic deve terminar 2018 e 2019 em 6,25% e 8,00%, respectivamente. O 
câmbio deve terminar em R$3,30 e R$3,39, respectivamente. 
 
 
Para os próximos dias... 

 

No exterior…  

 
A China divulga dados de atividade (2ª, dia 16), incluindo PIB do 1T18, vendas no varejo e produção industrial de março. Frente ao mesmo 
período do ano passado, o PIB deve manter crescimento de 6,8%. Este ritmo deve contribuir para que commodities continuem em nível 
relativamente alto.  
 
Nos EUA, atenção para 2 indicadores: (i) produção industrial (3ª) e (ii) Livro Bege (4ª). Além disso, atenção aos discursos do Fed. Destaque 
para J. Williams (3ª) e W. Dudley (4ª). No front micro, será uma semana intensa nos EUA: 58 empresas listadas no S&P 500 divulgam seus 
balanços sobre o 1T18. 
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No Brasil… 

 
No front macro, sairão 2 índices de preços sobre abril: (i) a 2ª prévia do IGP-M (4ª), e (ii) o IPCA-15 de abril (6ª). Também sairão os dados do 
CAGED, referentes a março (sem dia/horário definidos). Após recentes dados de atividade – que ficaram abaixo do esperado –, estes 
ganham relevância. 
 
No front micro, 4 empresas listadas no Ibovespa divulgam seus balanços. Na 4ª (18), Weg e Gerdau. Na 5ª (19), Tractebel. Na 6ª (20), 
Usiminas. 
 
No front político, uma pesquisa Vox Populi, registrada no TSE, deve ser divulgada nesta 3ª (17). Fique também atento ao Judiciário. O TRF-
4 julgará o último recurso de Lula, na 2ª Instância. Na 5ª (19), julgará o recurso de José Dirceu. Mais: a 1ª Turma do Supremo decide (3ª, dia 
17) se aceita, ou não, a denúncia contra Aécio Neves (PSDB-MG). Pode virar réu pela Lava Jato, acusado de corrupção passiva e obstrução 
à Justiça pela PRG, com base na delação dos executivos da J&F.  
 
Em suma: no curto prazo, esperamos ainda um ambiente de volatilidade, aqui e no exterior. No Brasil, as atenções estão cada vez mais 
voltadas à corrida eleitoral, que segue, ainda, bastante incerta. No médio prazo, perspectivas para o Ibovespa seguem positivas. O dólar 
tende a continuar em patamar mais elevado, ao redor de R$3,40. Dificilmente tenhamos grande alívio por aqui. Tudo indica que o BC cortará 
a Selic em maio, e dados de atividade recentes reforçam este cenário. É neste contexto que os números do CAGED podem fortalecer a 
expectativa de juros ainda mais baixos à frente (consequentemente, diferencial de juros menor com relação aos EUA). 
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Rentabilidade da Carteira Semanal 
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Ticker Nome Peso 02/abr 06/abr Var. (%) Contribuição 

VALE3 Vale 20% R$ 42,95 R$ 44,98 4,73% 0,95% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 20,53 R$ 21,20 3,26% 0,65% 

TIMP3 Tim 20% R$ 14,48 R$ 14,76 1,93% 0,39% 

MRVE3 MRV 20% R$ 15,47 R$ 14,84 -4,07% -0,81% 

AZUL4 Azul 20% R$ 38,69 R$ 36,65 -5,27% -1,05% 

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 09/abr/18 28/fev/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 13/abr/18 

Carteira Semanal 0,12% -1,48% 6,57% 57,44% 

Ibovespa 1,23% -1,19% 10,38% 68,20% 

Diferença -1,12% -0,29% -3,82% -10,76% 

          

Dólar 0,74% 5,61% 3,59% -1,77% 

CDI 0,10% 0,78% 1,87% 34,81% 
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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 a performance do 
Ibovespa. O portfólio foi impactado pelas baixa de MRV e Azul. após divulgarem dados operacionais do 1T18. No entanto, a baixa 
foi exagerada e os fundamentos permanecem sólidos destas companhias, em nossa visão .   
 
 
Trocas: Para essa semana, optamos por não realizar trocas na carteira. A carteira segue balanceada com ativos mais defensivos, 
blindados ao cenário político ainda incerto, e empresas com perspectivas positivos para o resultado do 1T18. Esperamos 
oscilações menos claras para ativos de riscos doméstico nos próximos dias.  
 
 
Gatilhos a monitorar: Por aqui,  novidades com relação as eleições podem continuar a “mexer” com os mercados locais. No 
front micro, destaque para o início da safra de balanços do 1º tri de 2018. Lá fora, “políticas comerciais” envolvendo EUA e China 
e conflitos geopolíticos concentram as atenções dos investidores. Tais triggers devem influenciar no movimento dos mercados. 
Acompanharemos,... 

Peso Nome Ticker 

20% Azul AZUL4 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% TIM TIMP3 

20% Vale VALE3 
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Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Azul AZUL4 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% TIM TIMP3 

20% Vale VALE3 

Sai Entra 

- - 
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Estratégia: Conforme temos observado nos últimos números divulgado pela Azul, a eficiência operacional da empresa tem 
surpreendido de forma positiva. A empresa tem reportado um crescimento expressivo nos números de passageiros transportados 
(impulsionado pelo mercado doméstico), elevando assim a taxa de ocupação da companhia. Seguimos otimistas com os resultados da 
Azul e esperamos números fortes para o 1S18, que deve continuar a se beneficiar da melhora da eficiência operacional e posicionamento 
estratégico favorável em meio a retomada da economia brasileira. Esperamos um aumento na receita de passageiros por assentos 
quilômetro (PRASK) - visto que a taxa de ocupação deve aumentar com o ambiente macroeconômico mais favorável - e menor custo 
operacional por assento-quilômetro voado (CASK). As tarifas aéreas (onde a Azul consegue um poder de influencia nos preços bem 
impactantes) devem compensar o aumento do custo de combustíveis. 
 
Além disso, ressaltamos o bom posicionamento da Azul no mercado brasileiro. A empresa é extremamente competitiva, detém forte 
exposição no mercado local (3ª maior empresa de aviação no Brasil) e tem ampliado seu Market Share baseado no desenvolvimento de 
novas rotas. Destacamos: (i) sua malha aérea diferenciada; (ii) alianças globais estratégicas (especialmente com a United Airlines) após 
acordo aprovado pela Casa de “céus abertos”; e (iii) potencial IPO de seu programa de fidelidade Tudo Azul, detido pela empresa, que 
pode destravar valor no médio prazo. 
 
Entre os riscos: (i) valorização do dólar, uma vez que suas receitas são contabilizadas em reais, e cerca de 50% de seus custos são 
dolarizados; (ii) valorização dos combustíveis (cerca de 25% de seus custos estão relacionados ao consumo de combustíveis); e (iii) 
recuperação da atividade econômica brasileira mais lenta que o esperado.  
 

Azul (AZUL4) 

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) 
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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) 

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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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.  

Vale (VALE3) 
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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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