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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 74.308 -0,66% 0,00% 23,38% 31/10/2017

S&P 500 (EUA) 2.575 0,09% 0,00% 15,03% 31/10/2017

IPC (México) 48.626 -0,47% 0,00% 6,53% 31/10/2017

STOXX 600 (Europa) 398 0,71% 0,71% 10,13% 09:24:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.508 0,20% 0,20% 5,12% 09:24:46

DAX (Alemanha) 13.470 1,81% 1,81% 17,32% 09:24:46

CAC 40 (França) 5.534 0,55% 0,55% 13,81% 09:24:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.420 1,86% 1,86% 17,29% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.396 0,08% 0,08% 9,42% 05:29:18

ASX 200 (Austrália) 5.938 0,49% 0,49% 4,80% 04:04:33

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 59,4 1,42% 1,42% -24,75% 09:35:00

Cobre (USd/lb.) 315,9 1,87% 1,87% 25,11% 09:29:43

Ouro (USD/t oz.) 1.278,2 0,61% 0,61% 9,65% 09:29:46

Prata (USD/t oz.) 17,0 1,57% 1,57% 4,56% 09:29:42

Platina (USD/t oz.) 929,4 1,07% 1,07% 1,49% 09:29:42

Paládio (USD/t oz.) 988,9 1,00% 1,00% 44,05% 09:25:20

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 61,5 0,98% 0,98% 4,89% 09:29:44

Petróleo WTI (USD/bbl.) 55,0 1,20% 1,20% -3,56% 09:29:44

Gasolina (USd/gal.) 175,6 1,37% 1,37% 8,59% 09:27:52

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 1,00% 1,00% -21,01% 09:29:46

Etanol (USD/gal.) 1,5 111% 111% 189% 08:49:04

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 346,5 0,22% 0,22% -8,82% 09:28:39

Soja (USd/bu.) 986,8 0,20% 0,20% -0,63% 09:29:36

Café Robusta (USD/MT) 1.859,0 -1,01% -1,01% -13,49% 09:29:45

Café Arábica (USD/bag) 159,5 -0,75% 0,00% -8,49% 31/10/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.346,0 -0,36% -0,36% -8,22% 01/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 125,6 1,80% 0,00% 24,88% 31/10/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

01 de Novembro de 2017 
 

* As datas se referem ao fechamento do dia útil a anterior a data do relatório 

** Nota: Os horários destacados no campo “data” presentes na tabela são pertinentes a 
data de publicação do relatório. 



www.guideinvestimentos.com.br 

2 

Vale: exportação de minério pode ser taxada 

 
De acordo com matéria do Estadão, as exportações de minério 
brasileiras poderão ser taxadas em 30% para compensar as perdas 
dos Estados com a isenção de ICMS sobre vendas ao exterior. A 
proposta foi incluída no relatório do projeto que regulamenta os 
repasses da chamada Lei Kandir, apresentado nesta terça-feira pelo 
senador Wellington Fagundes (PR-MT) na comissão mista criada para 
discutir o tema. O relatório deverá ser votado na próxima semana.  
 
A Lei Kandir, de 1996, isentou do pagamento de ICMS produtos e 
serviços ligados à exportação e previu que os Estados seriam 
recompensados. Os valores repassados, porém, nunca foram 
regulamentados e são alvo de disputa entre Estados e União. No fim 
do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu prazo de um 
ano para que o Congresso Nacional regulamentasse os pagamentos 
e o Legislativo corre agora para tentar aprovar um projeto até o início 
de dezembro. A proposta do senador Fagundes estabelece o repasse 
anual de R$ 9 bilhões aos Estados exportadores, corrigidos 
anualmente pela inflação medida pelo IPCA. O valor estaria acima do 
que vem sendo repassado pela Lei Kandir e pelo fundo de apoio à 
exportação (FEX), previsto na lei. 
 
Neste ano, os dois valores têm orçamento de R$ 3,8 bilhões, mas o 
pagamento do FEX é muitas vezes bloqueado pelo governo federal, 
que chegou a não repassar nenhum valor do fundo em anos 
anteriores. Como o projeto dificilmente será aprovado antes da 
votação do Orçamento de 2018, o senador apresentou uma emenda 
prevendo R$ 5 bilhões para o FEX no próximo ano, que seriam 
somados a R$ 1,9 bilhão previstos para a Lei Kandir. A emenda ainda 
não foi apreciada pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). 
 
Com o Orçamento da União próximo ao teto dos gastos, o senador 
teve que incluir uma previsão de receita para o pagamento dos 
recursos, que deverá ser principalmente o aumento da alíquota do 
Imposto de Exportação sobre minérios. O relatório de Fagundes não 
prevê uma solução para o alegado passivo dos Estados em relação a 
esses repasses. Os Estados afirmam que o governo só pagou 17,8% 
do devido entre 1992 e 2016, e que haveria um passivo de R$ 548,78 
bilhões. O governo federal diz que esse pagamento não é obrigatório. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. A noticia poderá trazer algum 
ruído, mas acredito que deve ser pontual, visto que dificilmente deve 
prosperar. Vamos acompanhar o caso, que deve ser mais negativo 
para a Vale e siderúrgicas, principalmente CSN. 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 74.308 -0,66% 0,00% 23,38% 31/10/2017

IBrX (Ibrx 100) 30.769 -0,62% 0,00% 24,13% 31/10/2017

IMOB (Imobiliário) 728 -1,15% 0,00% 26,23% 31/10/2017

INDX (Industrial) 14.824 0,01% 0,00% 18,04% 31/10/2017

IFNC (Financeiro) 7.999 -1,20% 0,00% 25,62% 31/10/2017

ICON (Consumo) 3.649 0,12% 0,00% 29,16% 31/10/2017

IMAT (Materias básicos) 2.371 -0,57% 0,00% 31,32% 31/10/2017

IEE (Energia Elétrica) 40.010 -0,56% 0,00% 10,81% 31/10/2017

UTIL (Utilidade Pública) 4.031 -1,04% 0,00% 6,86% 31/10/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.226 0,15% 0,00% 19,39% 31/10/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.462 -0,50% 0,00% 26,76% 31/10/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.459 0,02% 0,00% 25,57% 31/10/2017

ITAG (Tag Along) 16.349 -0,71% 0,00% 26,61% 31/10/2017

IDIV (Div idendos) 4.157 -1,17% 0,00% 27,90% 31/10/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,277 -0,16% -0,16% -0,65% 09:39:43

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 22,0x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,8x -

DI Jan 21 9,21% 3 p.p. 43 p.p. -213 p.p. 09:39:20

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 20.920 5.495 15.425 290 125

Inv estidor Estrangeiro 153.828 220.658 -66.830 -2.848 -36.303

Variação líquida

EMPRESAS  BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

* As datas se referem ao fechamento do dia útil a anterior a data do relatório 

** Nota: Os horários destacados no campo “data” presentes na tabela são 
pertinentes a data de publicação do relatório. 
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Bradesco: 3T17 acima do esperado  
 
Hoje, antes da abertura do mercado, o Bradesco, um dos principais bancos privados do país, reportou seu resultado financeiro do 
segundo trimestre de 2017 (2T17). 
 
O Bradesco registrou lucro líquido ajustado de R$ 4,81 bilhões (+7,8% A/A), marginalmente acima da projeção do mercado de R$ 4,7 
bilhões. O resultado foi impulsionado: (i) pela redução da despesa de provisão para devedores duvidosos, decorrente da melhora dos 
indicadores de inadimplência; (ii) incremento das receitas originadas com (a) prestação de serviços e (b) operações de seguros, 
previdência e capitalização; sendo impactado, parcialmente: (iii) por maiores despesas de pessoal e administrativas que, assim como 
as demais linhas do resultado, contemplam o efeito da consolidação do HSBC Brasil, ocorrida a partir do terceiro trimestre de 2016, 
excluindo este efeito, estas despesas apresentaram uma queda de 3,1% no período; e (iv) pela redução da margem financeira, 
decorrente do efeito do impairment de ativos financeiros. O retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Ajustado (ROAE) foi de 18,1% no 
3T17. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
                                         Fonte: Bradesco                                                                                                                                 Fonte: Bradesco 
 
 
A qualidade da carteira de crédito do banco segue melhorando, o que tem ajudado a impulsionar a última linha do resultado. Além 
disso, o índice de provisionamento está bastante conservador, mostrando robustez dos critérios, mesmo com a piora da inadimplência 
de Grandes Empresas. As despesas com PPD recuaram de forma mais forte (-33,4% A/A) e o índice de inadimplência, compreendendo 
as operações com atrasos superiores a 90 dias da carteira total, apresentou nova redução neste trimestre, conforme gráfico abaixo. 
 
 O total de ativos no trimestre foi de R$ 1,311 trilhão (+3,3% A/A). O retorno sobre os Ativos Médios (ROAA) registrou 1,5%, em linha com 
os últimos trimestres, mesmo com a queda na Margem Financeira.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. O Bradesco conseguiu obter mais um resultado forte, que superou na margem a expectativa do 
mercado. A melhora da qualidade da carteira de crédito, com a tendência de queda da inadimplência, continua a refletir no resultado do 
banco. O cenário ainda continua adverso, com o cenário político incerto, que acabou restringindo a concessão de crédito e postergando a 
retomada do crescimento das carteiras dos grandes bancos. Mesmo assim, os bancos conseguem entregar um resultado forte e fizeram o 
dever de casa no sentido de minimizar os riscos provenientes da recente crise econômica. Observamos que a queda recente da ação pode 
abrir uma oportunidade, visto que a ação está sendo negociada em 10,6x o lucro projetado para os próximos 12 meses. Até mesmo o lucro 
projetado poderá sofrer revisões para cima, com a tendência de melhora dos níveis de provisão.  

RESULTADOS DO 3T17 
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Magazine Luiza: Mais um resultado surpreendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Magazine Luiza divulgou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017 (3T17). O resultado veio forte, superando a 
expectativa do mercado, com ganho consistente de participação do mercado, crescimento acelerado no e-commerce, diluição 
significativa das despesas operacionais além da redução do endividamento líquido e melhora no capital de giro. 
 
No 3T17, as vendas brutas consolidadas cresceram 27,3% para R$3,4 bilhões, reflexo do crescimento de 54,6% no e-commerce e 18,6% 
nas lojas físicas. Em mais um trimestre, a Magazine Luiza ganhou participação de mercado em todos os canais e nas principais 
categorias de produtos. Destaque do período, o e-commerce atingiu 30,0% nas vendas totais. Este ganho de marketshare novamente 
foi resultado de: (i) aumento nas vendas pelas plataformas móveis, principalmente pelo app; (ii) crescimento da taxa de conversão em 
todos os canais; e (iii) implementação de projetos de multicanalidade, com destaque para o Retira Loja. 
 
Assim, a receita líquida total no 3T17 ficou em R$ 2.856 milhões (+26,5% A/A), vindo acima do esperado pelo mercado. O lucro bruto 
cresceu 23,3% A/A, atingindo R$882,8 milhões. Por outro lado, a margem bruta apresentou uma queda de 0,8 p.p. para 30,9% no 3T17, 
como reflexo do: (i) aumento significativo na participação do e-commerce (+5,3 p.p. vs o 3T16) e (ii) preservação da margem bruta de 
todos os canais, resultado de uma melhor assertividade comercial, gestão de estoques e maior racionalidade de preço no mercado de 
lojas físicas e e-commerce.  
 
Já as despesas operacionais mostrou um avanço 18,4% versus o crescimento da receita líquida de 26,5%, resultando em uma 
significativa alavancagem operacional. Essa diluição reflete o crescimento do e-commerce, a continuidade do programa de Orçamento 
Base Zero (OBZ). 
 
O EBITDA no período foi de R$250,4 milhões (+38,8% A/A) e a margem Ebitda avançou 0,8 p.p. no 3T17, atingindo 8,8%. O elevado 
crescimento das vendas, a contribuição positiva do e-commerce e a diluição das despesas contribuíram para o alcance da maior 
margem EBITDA desde o IPO. 
 
Na última linha, a companhia reportou um lucro líquido ajustado de R$ 92 milhões. O desempenho representa um crescimento de 
273% na comparação com o mesmo trimestre de 2016. Vale destacar a posição financeira confortável da empresa, com dívida líquida 
ajustada de R$ 28,7 milhões, após recursos da Oferta de ações, e dívida líquida/EBITDA, de 0,0x (vs 1,2x no 3T16).  
 
Impacto: Positivo. O resultado do 3T17 do Magazine Luiza continuou a superar a expectativa do mercado, e mostrar evoluções 
significativas (tanto em rentabilidade, ganhos de Market share, como redução da dívida). O destaque positivo ficou para a margem EBITDA 
de 8,8%, em função do crescimento das vendas, com forte desempenho do e-commerce, e eficiente controle de despesas. Continuamos 
otimistas com o desempenho da empresa pela frente, que deve crescer acima da média do setor de consumo como ocorrido no primeiro 
semestre do ano. As perspectivas mais favoráveis em relação ao consumo para os próximos períodos nos deixa ainda mais confiante com a 
empresa e seus próximos resultados. 

RESULTADOS DO 3T17 

Magazine Luiza (3T17)       

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 2.856 26,5% 2.636 8,4% 

EBITDA 250 38,8% 210 19,5% 

Margem EBITDA 8,8% 0,8 p.p. 7,9% 0,8 p.p. 

Lucro Líquido 93 - 57 63,0% 
Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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CALENDÁRIO 3T17 

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

CTEEP 30/10/2017 - 31/10/2017 

Cielo 30/10/2017 Pós 31/10/2017 

M. Dias Branco 30/10/2017 Pós 31/10/2017 às 10h00 

SulAmérica 30/10/2017 Pós 31/10/2017 às 10h00 

EDP 31/10/2017 Pós - 

Magazine Luiza 31/10/2017 - 01/11/2017 

Arezzo&Co 31/10/2017 Pré 01/11/2017 às 11h00 

Energias do Brasil 31/10/2017 - 01/11/2017 

Terra Santa Agrícola 31/10/2017 Pós 01/11/2017 às 15h00 

Porto Seguro 31/10/2017 - 01/11/2017 

B2W Digital 01/11/2017 Pós 03/11/2017 

AES Eletropaulo 01/11/2017 Pós 06/11/2017 

AES Tietê 01/11/2017 Pós 06/11/2017 

CVC 03/11/2017 - - 

Banco ABC Brasil 03/11/2017 Pós 06/11/2017 
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CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

RENDA VARIÁVEL 

FUNDOS 

SALES 

“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. “ 
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