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Comentário Macro: À procura de gatilhos  

07 a 14 de Maio de 2018 

Comentários gerais: As moedas dos países emergentes 
têm ficado pressionadas, diante de um dólar mais forte 
no exterior. O mercado começa a precificar uma 
normalização de juros nos EUA mais clara adiante. Isto 
provoca reajustes nos mais diversos mercados. A 
volatilidade continuará no exterior. No Brasil, o 
mercado tem ficado menos otimista com o crescimento 
do PIB neste ano, e o front político não parece trazer 
impulsos positivos no curto prazo. Não esperamos uma 
volta do dólar, e estamos marginalmente mais 
cautelosos com a bolsa. À procura de gatilhos, 
seguimos focados na temporada de balanços. 
 
Resumo dos mercados... Na última semana, a alta do dólar foi 
um dos grandes destaques. O real se depreciou 2%. Fechou 
cotado a R$3,45. Na máxima, chegou a superar a marca de 
R$3,56. Na semana, o Ibovespa recuou 3,85%, e terminou aos 
86,4 mil pontos. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 
anos, subiu 9% (~185 pontos base). Por fim, no mercado de juros, 
os DIs subiram. O DI para jan/21, por exemplo, subiu 14 pontos 
base, para 8,04%.  
 
Tempos de ajustes... Foi, portanto, um momento de “ajustes”. O 
exterior tem contribuído de forma negativa – emergentes, em 
especial, estão no centro das atenções --, num momento de 
normalização de juros nos EUA. Aos poucos, o mundo precifica 
um cenário novo: de juros ligeiramente mais elevados, diante da 
recuperação de economias importantes (especialmente EUA). Na 
última semana, o índice americano S&P 500 recuou 0,24%, e o 
dólar (index) subiu 1,12%.  
 
Banco Central & Swaps... O BC, diante da pressão altista sobre o 
câmbio – e mesmo esta sendo, em grande parte, fruto do cenário 
internacional – decidiu intervir no mercado. Tenta suavizar os 
movimentos. Assim, anunciou o início da rolagem dos US$ 5,7 bi 
de swaps com vencimento em junho, num ritmo de 8900 
contratos/dia. Se este ritmo for mantido até o final de maio, o BC 
ofertará mais contratos do que o necessário para rolar o 
vencimento de junho. Acabará injetando US$ 2,8 bi em swaps no 
mercado. Vale lembrar: o estoque de swaps cambiais é hoje de 
US$ 24 bi. 
 

Alguns destaques nos EUA... A economia dos EUA segue 
forte, e dados recentes do mercado de trabalho, embora 
não tenham sido brilhantes, mantém a nossa perspectiva 
de aceleração da inflação nos próximos meses. O 
desemprego já está abaixo de 4,0%, e os salários devem 
continuar a subir. Neste ambiente, o mercado, aos poucos, 
se convence de que o Fed elevará mais 2x os juros neste 
ano (há, diga-se de passagem, quem aposte em mais 3x). 
Em Washington, o noticiário não é dos mais calmos. Além 
de uma decisão quanto ao Irã, Trump tem sido 
questionado sobre um suposto caso com uma modelo, 
anos atrás. 
 
De volta ao Brasil: como andam as projeções do mercado? 
O mercado tem revisado o PIB de 2018 para baixo. Espera 
hoje 2,70%. Para 2019, prevê 3,00%. O IPCA deve ter minar 
este ano em 3,49%, e fechar 2019 em 4,03%. A Selic deve 
terminar em 6,25% e 8,00%, respectivamente. Mas, diante 
de recentes desdobramentos do câmbio, o mercado 
ajustou as suas projeções. A média de 2018 deve ficar em 
R$3,37, e passar para R$3,40 em 2019.  
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Comentário Macro: À procura de gatilhos (continuação)  

Para os próximos dias... 
 

No exterior…  
 
Nos EUA, além de discursos do Fed (será uma semana cheia 
deles!), investidores estarão atentos à inflação ao consumidor 
(5ª, dia 10). Para abril, espera-se uma aceleração. Frente a março, 
deve crescer 0,3%, após 0,1%. Isto é algo que pode adicionar 
volatilidade aos mercados, que estão sensíveis em relação aos 
próximos passos do Fed (e atentos ao comportamento da 
inflação).  
 

No Brasil… 
 
No front macro, destaque também para a inflação. Na 5ª, dia 10, 
o IBGE divulga o IPCA de abril, que deve mostrar aceleração 
frente a março. Em 12 meses, deve passar de 2,68% para 2,80%, 
aproximadamente. Além disso, na 6ª, dia 11, sai a Pesquisa 
Mensal de Comércio, sobre o varejo. Espera-se uma recuperação, 
após dados mais fracos em fevereiro. 
 
No front micro, será uma semana recheada de balanços. 
Destaque para o setor de construção, com MRV (dia 8), e nomes 
como Tenda, Cyrela, Even, Eztec, Gafisa e Tecnisa (10). No setor 
de Oil & Gás, Petrobras (8), além de Braskem e Comgás (9). No 
setor de Telecomunicação, Tim (8). 
 

Em suma: o quadro externo demanda mais cautela, e o 
front político aqui no Brasil não parece ter “gatilhos” 
positivos num curto espaço de tempo. Nomes como 
Joaquim Barbosa (PSB) e Jair Bolsonaro (PSL) ainda se 
mostram fortes, mas não diminuem as incertezas, aos 
olhos do mercado. Não vemos alívio no câmbio, que 
tende a continuar pressionado, por volta de R$3,50 (não 
voltará tão cedo a R$3,20-3,30). Em relação à bolsa, 
adotamos a partir deste mês uma postura 
marginalmente mais cautelosa. Embora para o médio 
prazo as perspectivas ainda possam ser mais positivas, 
no curto prazo, no entanto, vemos motivos para 
algumas mudanças. Assim, estamos de olho nos 
balanços das empresas, menos confiantes com 
impulsos macro no curtíssimo prazo (que venham da 
economia ou da política).  
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Estratégia: Estamos retirando as ações da Vale da carteira. O 
papel andou forte no período, superando o desempenho do 
Ibovespa. Assim, optamos, por ora, realizar os ganhos e abrir 
espaço para a Itaúsa..  
 
Vale ressaltar que seguimos com uma visão otimista para a 
empresa no médio/longo prazo. A Vale tem se tornado mais 
enxuta, com uma maior eficiência, em termos de custo e 
alocação de capital, e menos alavancada. A expectativa é ainda 
de de maior geração de fluxo de caixa em 2018, com a estratégia 
de redução da alavancagem financeira e do custo de funding. 
 
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 
 
As ações da Vale entraram em nossa Carteira no dia 02 de abril e 
registraram desempenho positivo de 15,6% até a última 6ª feira 
(04). Enquanto isso, o Ibovespa recuou 1,8% no mesmo período. 

Vale (VALE3) 
Sai 

Itaúsa (ITSA4) 
Entra 

Estratégia: Reiteramos nossa visão positiva para a empresa. 
Apesar da pressão sobre o spread bancário, as taxas de juros em 
patamares mais baixos devem beneficiar o setor: a queda do 
custo de financiamento deve impulsionar a demanda por 
crédito, e a inadimplência tende a manter tendência de queda 
em 2018, o que deve beneficiar  ainda mais o lucro.  
 
Olhando para os fundamentos, ressaltamos: o Itaú, que 
representa cerca de 90% dos investimentos da Itaúsa, continua a 
mostrar resultados sólidos. Dentre os destaques, ressaltamos: (i) 
expansão da carteira de crédito; (ii) índice de inadimplência em 
contínua tendência de queda; compensando a piora no custo de 
crédito; e (iii) ótima rentabilidade com Retorno sobre o 
Patrimônio (ROE), próximo de 21,9%, acima de seus pares.  
 
Em relação aos investimentos na Duratex, a empresa tem 
apresentado evoluções em seus últimos resultados, refletindo o 
impacto positivo das iniciativas de corte de custos, dos 
aumentos de preço praticados no segmento de Madeiras e de 
uma demanda melhor do que os últimos períodos. O contexto 
corrobora com a perspectiva de recuperação em seus resultados. 
Com relação a última aquisição (Alpargatas), achamos 
interessante no médio/longo prazo, pelo alto potencial de 
geração de caixa. Em meio a esses fatores esperamos melhores 
resultados e aumento nos dividendos da Itaúsa ao longo de 
2018.  
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Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira 

 

Performance: Na última semana, em meio ao quadro desfavorável para ativos de riscos locais, a carteira teve uma performance 
ligeiramente abaixo do Ibovespa. O desempenho do portfólio foi influenciado pela baixas dos papéis da Locamerica e MRV., 
compensadas - parcialmente - pela alta da Vale. Ainda assim, no ano, seguimos a frente do Ibovespa. Enquanto o índice avança 
8,79%, nosso portfólio semanal reporta alta de 9,12%.   
 
 
Trocas: Para essa semana, optamos por retirar os papéis da Vale para dar espaço para a Itaúsa. A troca é pontual, de fato. Além 
de realizarmos os ganhos com os ativos da Vale, Itaúsa se encontra em um patamar atrativo após a forte baixa do papéis com a 
divulgação do balanço do 1º tri. Do Itaú Unibanco. Em nossa opinião, a queda foi excessiva, e não justificada por fundamentos.  
 
 
Gatilhos a monitorar: Por aqui, a agenda é carregada de indicadores na agenda macro. IPCA de abril (5ª, dia 10) e vendas no 
varejo (6ª, dia 11) serão destaque da semana e podem mexer com os mercados de juros. No front micro, estamos atentos à 
temporada de balanços do 1º tri. Lá fora, as atenções se voltam para os dados de inflação nos EUA e balança comercial chinesa 
(4ª, dia 09), e reunião do Banco Central da Inglaterra (BoE), na 5ª (dia 10). 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 
1T18). 

Peso Nome Ticker 

20% Locamerica LCAM3 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% Suzano SUZB3 

20% Vale VALE3 

5 

Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Itaúsa ITSA4 

20% Locamerica LCAM3 

20% MRV MRVE3 

20% Petrobras PETR4 

20% Suzano SUZB3 

Sai Entra 

Vale (VALE3) Itaúsa (ITSA4) 
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Rentabilidade da Carteira Semanal 
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Ticker Nome Peso 16/abr. 20/abr. Var. (%) Contribuição 

VALE3 Vale 20% R$ 48,67 R$ 49,70 2,12% 0,42% 

SUZB3 Suzano 20% R$ 41,06 R$ 39,85 -2,95% -0,59% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 22,97 R$ 22,27 -3,05% -0,61% 

MRVE3 MRV 20% R$ 15,00 R$ 14,00 -6,67% -1,33% 

LCAM3 Locamerica 20% R$ 30,40 R$ 28,00 -7,89% -1,58% 

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

 

Rentabilidade Semana* Abril 2018 Desde o início 

início 30/abr/18 29/mar/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 04/mai/18 30/abr/18 04/mai/18 04/mai/18 

Carteira Semanal -3,69% 3,10% 9,12% 61,22% 

Ibovespa -3,48% 0,88% 8,79% 65,78% 

Diferença -0,21% 2,22% 0,33% -4,56% 

          

Dólar 1,40% 4,73% 6,71% 1,18% 

CDI 0,07% 0,52% 2,22% 35,28% 
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Estratégia: A indicação para Locamérica vislumbra capturar ganhos com a divulgação do balanço do 1º tri. A empresa tem reportado 
resultados fortes, com robusto crescimento na receita, principalmente pela divisão de venda de veículos seminovos - onde a empresa 
possui boas margens operacionais.  
 
Ressaltamos ainda a recente aquisição da Unidas - 3º maior player do setor. Após aquisição, a Locamerica passa a ser a 2ª maior 
operadora de locação de veículos no Brasil, e começa a operar no segmento de RAC, além do acesso ao mercado internacional por meio 
da parceria com a Enterprise Rent-A-Car - líder mundial em aluguel de carros em termos de receita e frota. 
 
Olhando para frente, com a melhora de perspectivas para o cenário macroeconômico, acreditamos que a empresa deve se beneficiar, 
principalmente, pela retomada da demanda e possível afrouxamento - embora mais limitada - monetário deste ano. 

Locamérica (LCAM3) 

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) venda de participação (60%) em 
Refinarias; e (3) renegociação da cessão onerosa com a União (por volta de R$ 15-20 bilhões); e (4) números mais fortes no 1T18 em meio 
a melhor performance operacional da Petrobras e valorização do petróleo no período. 

Petrobras (PETR4) 

Estratégia: 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 contribuir para impulsionar o volume de produção de papéis e impulsionar 
margens; (iii) números mais fortes para 2018; e (iv) sinergias após aquisição com FIBR3 (próximos de R$ 10 bilhões).  
 
O setor de Papel & Celulose segue apresentando demanda forte e saudável, devido a interrupção de fornecimento e consumo crescente 
da China. A indústria de Papel & Celulose deve se manter aquecida ao longo do ano, com a demanda impulsionada pelo: (1) consumo de 
tissue; (2) questões sanitárias na China; (3) melhores condições econômicas na zona do Europa; além (4) da recuperação da atividade 
econômica local. 
 
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 e aumento de competitividade estrutural.  
 
Com relação às sinergias dessa fusão, destacamos: (i) comercial – redução dos descontos cedidos; (ii) redução do custo caixa – 
especialmente por custos de madeiras inferiores; (iii) redução de SG&A; (iv) redução do capex; além da (v) incorporação de expertise e 
capital humano. Sobre o encerramento do acordo, acreditamos que deve ser finalizado apenas no 4T18. 

Suzano (SUZB3) 
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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 
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