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Bolsas sofrem com ruídos de conflitos políticos em escala global 

26 de Dezembro a 07 de Janeiro de 2018 

Resumo da conjuntura recente...  
 
Na semana passada, o Ibovespa manteve por mais uma semana a 
tendência de queda (-2,00%), cotado aos 85.697 pontos. Em dólares, no 
mesmo período, o índice caiu 1,77%, amortecido pelo desempenho do 
real que se valorizou 0,36% frente ao dólar. O ganho da nossa moeda 
advém da melhora do cenário econômico doméstico, ao final da 
semana, o real terminou cotado em R$ 3,89/US$. A percepção de risco 
país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu 5,85%, cotado aos  210 pontos, 
refletindo a maior aversão ao risco global. No mercado de juros, os DI´s 
recuaram, o DI para jan/21, importante indicador de risco, terminou 
cotado em 7,40% (um recuo de 10 bps). Em suma, a piora do ambiente 
externo prejudicou o mercado doméstico, o que resultou nos 
movimentos negativos da semana passada.  
 
No exterior, os ativos de risco apresentaram comportamento bastante 
negativo: o índice VIX, de volatilidade, avançou 39,20%. As ações 
americanas (S&P 500) seguiram apresentando perdas, com queda de 
7,05%, e vão caminhando para o pior dezembro desde 1931. O grande 
gerador de volatilidade foi a decisão do Fed de aumentar a taxa de juros, 
ainda sinalizando mais 2 aumentos para 2019, o que pesou sobre os 
ativos de risco americanos. Seguindo esta tendência de baixa, os papéis 
da Zona do Euro também se desvalorizaram: o Stoxx 600 caiu, embora 
com menor intensidade, -3,04%. O dólar (DXY) acumulou ganhos de 
0,50% frente aos seus principais pares.   
 
Em termos econômicos, pouca coisa mudou ao redor do mundo. Três 
grandes pontos continuam sendo os principais geradores de 
volatilidade, dentre eles: (1) Normalização monetária no mundo 
desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos;  (2) O arrefecimento 
do crescimento chinês; e (3) Sinais mais claros de desaceleração da 
economia global. Além de fatores idiossincráticos ao mercado de 
commodities que amplificam a volatilidade recente. 
 
Lá fora, o foco do mercado segue voltado às disputas políticas do 
governo americano. No front internacional, tivemos as declarações do 
Presidente Chinês, Xi Jinping, de que “ninguém estaria em posição de 
ditar o que o povo chinês deve ou não deve fazer”, sinalizando que a 
trégua na guerra comercial  sino-americana ainda está longe de estar 
garantida. 
 

No front doméstico americano, a disputa de Trump é com o partido 
Democrata, que até o momento se nega a liberar a verba de US$ 5 
bilhões demandada pelo presidente para  a construção do muro na 
fronteira com o México. Este impasse congelou a votação do orçamento 
de fim de ano e teve como resultado a paralisação parcial da máquina 
pública americana.  
 
No Brasil, o principal destaque foram as manobras de “ultimo minuto” 
do STF na quarta feira (19). O ministro Ricardo Lewandowski se 
aproveitou das ultimas horas antes do recesso do Judiciário para anular 
o efeito da MP que adiou o reajuste salarial dos servidores no ano que 
vem. O impacto que este ato terá no Orçamento, apenas em 2019, será 
de R$ 4,7 bilhões. 
 

Para os próximos dias... 
 
No cenário nacional, os mercados continuarão atentos aos mais novos 
desenvolvimentos ao redor dos conflitos políticos do ambiente externo.  
 
Para os mercados, as expectativas são de desempenhos fracos para a 
próxima semana. Fica a esperança por uma resolução em torno do 
orçamento americano, para que o fechamento não se estenda por um 
período maior. Enquanto isso, o mercado acompanha atentamente às 
declarações do Presidente Donald Trump nas redes sociais, cujos 
ataques ao Fed preocupam e muito os mercados.  
 

E agora? 
 
Aqui dentro o destaque é a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
bem como a expectativa sobre os primeiro passos que a nova equipe 
econômica irá tomar. Por enquanto, nenhuma medida foi apresentada 
em profundidade, vide a reforma da previdência que ainda não tem um 
plano claro. 
  
Lá fora, os mercados esperam algum evento que possa reverter a 
tendência de aversão ao risco. Por enquanto, os investidores devem 
permanecer cautelosos, de olho nos desenvolvimentos das disputa 
comercial entre os EUA e China, assim como das disputas internas do 
governo Trump e nos tweets do presidente.  
 

Victor Candido 
vcandido@guidelinvestimentos.com.br 
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Estratégia: Retiramos os papéis de Banco do Brasil da carteira 
para abrir espaço para a Cyrela. Optamos por reduzir a exposição 
do portfólio no setor financeiro, que pode ficar ainda 
pressionado em meio ao exterior mais negativo e aumento da 
percepção de risco país.  
 
As ações do BB entraram em nossa Carteira no dia 03 de 
Dezembro e registraram desempenho positivo próximo de 0,3% 
até a última sexta-feira (21). Já o Ibovespa recuou 4,6% no 
mesmo período.  
 
Ainda assim, vale comentar que seguimos otimistas com a 
companhia, e esperamos números mais fortes para 2019, em 
meio: (i) a tendência de queda das provisões para perdas de 
devedores duvidosos; (ii) continuidade das medidas voltadas 
para o controle de custos e despesas; e (iii) perspectiva de 
retomada da atividade econômica, refletindo no aumento da 
procura por crédito. Tais fatores devem impulsionar o lucro da 
companhia no próximo ano, e melhorar a política de 
remuneração aos seus acionistas.   
 
 
  
 

Banco do Brasil ON (BBAS3) 
Sai 

Cyrela ON (CYRE3) 
Entra 

Estratégia: Sustentamos nossa recomendação: (1) expectativa 
de uma recuperação mais acelerada do ROE dos players de 
média/alta renda, com Cyrela contando com um valutation 
atrativo (BF P/VC de 1,1x vs 1,5x de EZTC3; e BF P/L de 19,7x vs 
21,1x de EZTC3); e (2) potencial de forte geração de caixa em 
2019, fruto do recente crescimento nos volumes vendidos de 
estoques e sinais mais animadores com relação aos distratos. A 
Companhia ainda tem se beneficiado, principalmente, do menor 
desembolso com obras e menor desembolso com juros de 
dívidas.  
 
 
Olhando para frente, seguimos otimistas com a empresa, devido 
a continuidade do foco do management na geração de caixa 
operacional, redução do estoque e melhora da eficiência. 
Ressaltamos também, a sólida posição financeira da Cyrela, que 
conta com caixa suficiente para cobrir sua dívida líquida.  
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Ticker Nome Peso 17/dez 21/dez Var. (%) Contribuição 

LREN3 Lojas Renner 20% R$ 38,80 R$ 41,30 6,44% 1,29% 

RAIL3 Rumo 20% R$ 15,99 R$ 16,41 2,63% 0,53% 

BBAS3 Banco do Brasil 20% R$ 43,70 R$ 44,09 0,89% 0,18% 

BRKM5 Braskem 20% R$ 47,56 R$ 46,71 -1,79% -0,36% 

PETR4 Petrobras 20% R$ 22,13 R$ 20,85 -5,77% -1,15% 

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

 

Rentabilidade Semana* Dezembro 2018 Desde o início 

início 17/dez/18 30/nov/18 28/dez/17 03/ago/15 

fim 21/dez/18 21/dez/18 21/dez/18 21/dez/18 

Carteira Semanal 0,48% -5,44% 10,15% 62,74% 

Ibovespa -0,81% -4,25% 12,17% 70,92% 

Diferença 1,29% -1,19% -2,01% -8,18% 

          

Dólar -0,03% 0,63% 17,52% 11,43% 

CDI 0,10% 0,37% 6,32% 40,71% 

62,8% 

70,9% 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 ago/17 nov/17 fev/18 mai/18 ago/18 nov/18

Desempenho acumulado da Carteira Semanal 
Desde o inicio (03/08/15) 

Carteira Semanal IBOV



www.guideinvestimentos.com.br 

Alterações da Carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários sobre a Carteira… 

Performance: Na última semana, a Carteira Semanal superou a performance do seu índice de referência (Ibovespa). O índice 
permaneceu pressionado em meio ao exterior mais negativo, e poucas novidades no front doméstico. Lá fora, as atenções dos 
investidores seguem em torno do Orçamento do governo americano, e atritos entre Trump-Fed. O risco de desaceleração 
econômica global dos próximos anos também segue nos radares dos investidores.  
 
Na última semana, o destaque positivo do portfólio foi Lojas Renner, que segue se beneficiando da expectativa de melhora do 
consumo. Rumo também foi destaque de alta, em linha com a queda dos juros futuros. Na outra ponta, Petrobras segue 
pressionando nosso portfólio.  
 
 
Trocas: Para essa semana, optamos por retirar os papéis de Banco do Brasil, que pode ficar pressionada em meio ao aumento 
da percepção de risco-país, e incluímos os ativos da Cyrela. A expectativa de uma recuperação mais acelerada do ROE dos 
players de média/alta renda, e prévias operacionais do 4T18 podem refletir de forma positiva nos papéis de CYRE3.  
 
Para a carteira, seguimos com a estratégia de manter maior exposição em papéis correlacionados com a atividade doméstica 
(LREN3 e RAIL3), e papéis que contém eventos no curto prazo (BRKM5 e PETR4, por exemplo). 
 
 
Gatilhos a monitorar: No exterior, o mercado seguirá atento aos conflitos comerciais envolvendo EUA e China, além dos 
desdobramentos com relação a saída do Reino Unido da União Europeia. Nos EUA, a falta de acordo em aprovar a extensão do 
financiamento ao governo (“shutdown”, como é chamado) também pode “mexer” com os mercados internacionais. Para as 
commodities, as incertezas com relação a oferta e demanda do petróleo para os próximos anos também pode pressionar ativos 
de risco no exterior. Vamos acompanhar. O curto prazo demanda cautela.  

Peso Nome Ticker 

20% Banco do Brasil BBAS3 

20% Braskem BRKM5 

20%  Lojas Renner  LREN3 

20% Petrobras  PETR4 

20% Rumo RAIL3 

5 

Composição Anterior Composição Nova 

Peso Nome Ticker 

20% Braskem BRKM5 

20% Cyrela CYRE3 

20% Lojas Renner LREN3 

20% Petrobras PETR4 

20% Rumo RAIL3 

Sai Entra 

Banco do Brasil (BBAS3) Cyrela (CYRE3) 
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Estratégia: Mesmo com as oscilações nos preços do petróleo e das resinas, a Braskem tem conseguido melhorar suas margens e o 
resultado operacional nos últimos trimestres.  
 
Destacamos os números operacionais mais fortes, com avanços nas margens operacionais e forte geração de caixa, impulsionados pelo 
maior volume de vendas no (1) México, em função da conclusão do ramp-up do complexo; (2) nos EUA, após expansão de capacidade, e 
(3) Brasil. A empresa também segue adotando u, eficiente programa de redução de custos, que melhorou a competitividade da Braskem. 
A significativa melhora na geração de caixa levou o  índice de alavancagem financeira, medida pela  razão da Dívida Líquida sobre o 
EBITDA para um patamar confortável, próximo de 1,8x. 
 
Olhando para a frente, o management deve prosseguir com a estratégia de garantir eficiência e maior geração de caixa operacional. Algo 
que deve também contribuir para a melhor distribuição de dividendos. Com melhora na geração de caixa e, redução de seus 
investimentos, estimamos que a empresa pague dividendos mais elevados ao longo dos próximos anos 
 
Por fim, vale ressaltar que os papéis da BRKM5 devem continuar influenciado pelas negociações envolvendo a venda do controle da 
empresa. Isto é algo que deve destravar valor no curtíssimo prazo. 

Braskem PNA (BRKM5) 

Estratégia: Destacamos o poder de inovação da gestão e eficiência operacional da companhia. A Renner reportou um rígido controle 
de custos na operação de varejo e bem sucedido gerenciamento de estoques, o que impulsionou sua geração de caixa operacional nos 
9M18  
 
Olhando para frente, acreditamos que a Lojas Renner deve continuar a apresentar resultados sólidos neste último trimestre, em função 
de sua eficiência operacional, além da boa capacidade de execução.  
 
Para 2019, esperamos que o desempenho das vendas permaneça robusto, em meio (1) a inflação controlada e taxa de juros em 
patamares mais baixos; (2) a aceleração do processo de desalavancagem das famílias; e (3) potencial queda na taxa de inadimplência. 

Lojas Renner ON  
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Estratégia: No curto prazo, alguns triggers que sustentam nossa recomendação: (1) continuidade da venda de ativos onshore; e (2) 
expectativa de venda dos barris relacionados à cessão onerosa com a União. Vale ainda notar: mesmo com a recente queda do petróleo 
nas últimas sessões, a commodity permanece próximo do target para 2018E (~ US$ 60/barril). Ou seja: o petróleo no atual patamar que é 
negociado, somado ao real ainda desvalorizado, deve continuar a impulsionado margens, e geração de caixa operacionais da cia, neste 
final do 4T18. 
 
Vale destacar o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2019– 2023, que tem como foco: (a) redução da alavancagem financeira; 
(b) maiores investimentos futuros (em exploração e produção - E&P- em especial) e significativo corte de custos operacionais; e (c) foco 
na gestão estratégica empresarial. Assim, a empresa deve continuar a se beneficiar: (i) do processo de vendas de ativos; (ii) da melhora 
operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) da contínua desalavancagem financeira. Algo que nos deixa mais otimistas 
com o rumo da estatal. 
 
Entre os riscos: (i) paralização do processo de venda de ativos; e (ii) adiamento da aprovação da Cessão Onerosa. Sobre a cessão onerosa: 
esperamos que a assinatura do contrato entre a Petrobras e o governo ocorra até o início do 1S19 e o leilão fique para o início do 2S19. Os 
recursos previstos do leilão deverão capitalizar a Petrobras, uma vez que a transferência dos recursos segue em dinheiro. Por sinal, isto é 
algo que agregaria mais valor ao papel, além de beneficiar o plano de desalavancagem financeira da estatal. A expectativa é que a 
Petrobras receba próximo de R$ 50 bi (US$13-15 bi) com a operação, a dívida da estatal pode atingir um índice de alavancagem financeira 
abaixo de 1,5x Dívida Líquida/ BF Ebitda19.  
 
Além disso, ressaltamos que a empresa ainda apresenta um valuation atrativo: (i) vem sendo negociada com 20% de desconto (4,5x 
EV/EBITDA) quando comparado aos seus pares (média de 6,0x EV/EBITDA); e (ii) é negociada abaixo do valor patrimonial do mercado 
(1,1x, enquanto a média é de 1,5x) 

Petrobras PN (PETR4) 

Estratégia: Sustentamos como recomendação do ativo: (i) sinalizações de incentivo às concessões por parte do governo; (ii) conclusão 
da renovação antecipada da Malha Paulista no início do 2S18; (iii) expectativa de continuidade no ciclo de crescimento nos volumes de 
grãos nos próximos trimestres e; por fim, (iv) estrutura de capital equilibrada após aumento de capital no 2S17, dando suporte ao plano 
de investimentos e à melhora ao mercado de dívida (reduzindo a sua dependência do BNDES).  
 
Em relação à Rumo, a empresa vem entregando resultados robustos, reportando uma forte geração de caixa operacional, com 
crescimento dos volumes transportados e ganhos de eficiência em sua operação. Acreditamos que essa tendência positiva deve 
permanecer no 4T18.  
 
Olhando à frente, o volume das safras de milho, açúcar e de soja devem continuar a surpreender e impulsionar a geração de caixa da 
empresa, medida pelo EBITDA (vale lembrar: cerca de 70% de sua receita vem de transportes agrícolas). A empresa ainda possui 
contratos comerciais com clientes que garantem a previsibilidade de 70% das receitas, por meio de volumes acordados antes do início 
da safra. Ou seja, a Rumo consegue se defender da volatilidade do mercado, e de influências externas – algo que torna o ativo 
relativamente mais defensivo vis-a-vis outros players do mercado.  
 

Rumo ON (RAIL3) 
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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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