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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 86.116 -0,38% 0,00% 12,71% 30/04/2018

S&P 500 (EUA) 2.655 0,25% 0,25% -0,70% 01/05/2018

IPC (México) 48.358 0,15% 0,00% -2,02% 30/04/2018

STOXX 600 (Europa) 387 0,56% 0,50% -0,50% 09:02:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.549 0,38% 0,53% -1,80% 09:02:30

DAX (Alemanha) 12.755 1,25% 1,13% -1,26% 09:02:31

CAC 40 (França) 5.525 0,18% 0,09% 4,00% 09:02:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.473 -0,16% 0,02% -1,28% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.081 -0,03% -0,03% -6,83% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.050 0,58% 1,13% -0,25% 04:24:16

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 63,7 -1,04% 3,63% -9,97% 26/04/2018

Cobre (USd/lb.) 307,5 0,92% 0,03% -7,60% 09:07:31

Ouro (USD/t oz.) 1.310,9 0,24% -0,63% -0,59% 09:07:32

Prata (USD/t oz.) 16,4 1,54% -0,10% -5,26% 09:07:13

Platina (USD/t oz.) 896,6 0,27% -0,86% -5,01% 09:07:32

Paládio (USD/t oz.) 951,1 1,58% -0,99% -9,60% 09:07:13

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 73,0 -0,16% -2,25% 11,50% 09:07:31

Petróleo WTI (USD/bbl.) 67,5 0,30% -1,63% 12,30% 09:07:31

Gasolina (USd/gal.) 207,8 -0,54% -2,49% 4,31% 09:07:31

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 -0,96% 0,43% 0,07% 09:07:26

Etanol (USD/gal.) 1,5 83% 83% 69% 04:33:19

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 404,8 -0,25% 1,00% 10,21% 09:07:04

Soja (USd/bu.) 1.048,8 -0,40% 0,02% 6,66% 09:07:25

Café Robusta (USD/MT) 1.810,0 -0,28% 3,08% 2,61% 09:07:18

Café Arábica (USD/bag) 155,4 1,83% 1,83% -3,03% 09:11:39

Açúcar (USd/lb.) 11,4 -2,22% -2,72% -24,00% 09:07:10

Boi Gordo (USd/lb.) 105,8 -0,26% -0,26% -6,89% 01/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

02 de Maio de 2018 
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Duratex: Divisão de madeiras impulsiona o 

resultado do 1T18  
 
Hoje, 02, antes da abertura do mercado, a Duratex divulgou 
seu resultado do 1T18. O resultado veio forte, 
marginalmente acima do esperado pelo mercado.  
 
A Receita Líquida Consolidada foi de R$1.005.982 milhões 
(+5,7% A/A) no 1T18, vindo em linha com o esperado pelo 
mercado. Esta alta é explicada principalmente ao maior 
volume de vendas apurado na Divisão Madeira, 
implementação de aumentos de preços no início do ano e 
a incorporação dos resultados da Ceusa. Desse montante, 
R$ 177,1 milhões são oriundos do mercado externo, via 
exportações e vendas das nossas operações na Duratex 
Colômbia. As receitas fora do Brasil representaram, 17,6 % 
do total. 
 
O Custo Caixa, ou seja, o Custo dos Produtos Vendidos 
apurado no 1T18 foi de R$ 645,3 milhões. Esse resultado 
representou aumento de 2,5% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, impactado principalmente pelos 
maiores volumes vendidos na Divisão Madeira e a 
incorporação dos resultados da Ceusa. Também 
contribuíram para esse aumento alterações no mix de 
produtos vendidos, paradas para manutenção e aumento 
do custo de commodities. 
 
O EBITDA ajustado e recorrente foi de R$182,2 milhões 
(+22,9% A/A) no 1T18, vindo acima da expectativa do 
mercado. Alta explicada pela melhora na rentabilidade da 
Divisão Madeira, decorrente do maior volume de vendas, 
do aumento de preços bem-sucedido e bom desempenho 
de custos no período. A Deca, por sua vez, sinaliza uma 
recuperação mais lenta, seguindo a recuperação do ciclo 
da construção civil.  
 
Na última linha, o lucro líquido ajustado foi de R$30,8 
milhões, superando a expectativa do consenso. A evolução 
positiva do lucro líquido da Duratex reflete principalmente 
a melhora operacional notada no período combinada com 
um desempenho financeiro mais favorável influenciado 
pela queda da taxa de juros. O endividamento líquido ao 
final do trimestre totalizou R$ 2.216,1 milhões, sendo assim, 
o indicador Dívida Líquida pelo EBITDA foi de 2,79x no 1T18 
(vs. 2,81x no 4T17).  
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 86.116 -0,38% 0,00% 12,71% 30/04/2018

IBrX (Ibrx 100) 35.474 -0,38% 0,00% 12,20% 30/04/2018

IMOB (Imobiliário) 711 -0,36% 0,00% -6,61% 30/04/2018

INDX (Industrial) 16.109 -0,39% 0,00% 6,77% 30/04/2018

IFNC (Financeiro) 9.280 -1,18% 0,00% 15,70% 30/04/2018

ICON (Consumo) 3.612 -0,48% 0,00% -3,94% 30/04/2018

IMAT (Materias básicos) 3.239 0,45% 0,00% 32,28% 30/04/2018

IEE (Energia Elétrica) 43.821 0,31% 0,00% 10,29% 30/04/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.601 0,19% 0,00% 10,88% 30/04/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.337 0,49% 0,00% 4,98% 30/04/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.637 -0,42% 0,00% 7,58% 30/04/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.587 -0,34% 0,00% 3,82% 30/04/2018

ITAG (Tag Along) 18.149 -0,50% 0,00% 9,58% 30/04/2018

IDIV (Div idendos) 4.430 -0,54% -1,50% 8,70% 30/04/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,519 -0,36% -0,36% -5,87% 09:17:30

Selic 6,50% 02/04/2018

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

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,5x -

DI Jan 21 7,98% 6 p.p. -5 p.p. -108 p.p. 30/04/2018

DI Jan 23 9,19% 5 p.p. 19 p.p. -80 p.p. 30/04/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 178 2 p.p. 13 p.p. 16 p.p. 09:17:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.005 5.580 10.425 110 1.775

Inv estidor Estrangeiro 105.139 124.806 -19.667 9.468 35.201

Fundos 279.560 265.816 13.744 -10.028 -37.309

Pessoa Física 2.410 1.365 1.045 165 1.290

Variação líquida
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Duratex: Divisão de madeiras impulsiona o resultado do 1T18  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. O resultado do trimestre reflete o impacto positivo na Divisão Madeira, impulsionado por maior de 
volume de vendas tanto no mercado local quanto no exterior. O aumento de preços nos painéis de madeira implementado no começo do 
ano e uma estrutura de custos eficiente também contribuíram para esse resultado. O resultado da Deca foi ligeiramente abaixo do 
primeiro trimestre de 2017, devido a recuperação ainda lenta da construção civil, cenário competitivo acirrado, mix concentrado em 
produtos de menor valor agregado e custos elevados. Nossa expectativa é de recuperação dos negócios Deca tanto em volumes, quanto 
em mix, nos próximos meses do ano. Vale mencionar que o primeiro trimestre tende a apresentar efeitos de sazonalidade, tais como menor 
número de reformas, dias úteis e temperatura mais alta que impacta negativamente a venda de chuveiros elétricos. Olhando para frente, 
com o cenário macroeconômico mais favorável no país (queda de taxa de juros, inflação controlada, queda de desemprego e melhora do 
crédito) vemos um ambiente de negócios mais positivo, o que deve levar em um crescimento dos volumes, diluição dos custos fixos e 
avanço de margens.  
 

 

Itaú: Mais um bom resultado 
 
Com queda nas despesas com provisões para perdas em créditos e uma maior receita com a cobrança de tarifa, o Itaú registrou um 
Lucro Liquido de R$ 6.419 bilhões no primeiro trimestre de 2018. O resultado ficou pouco acima do esperado pelo mercado (+1,07%), 
que aguardava um Lucro Liquido de R$ 6.351 bilhões.  
 
Destaque para a redução do custo de crédito – que inclui provisões, impairment, descontos concedidos e recuperação de credito - que 
caiu 11% na comparação trimestral, e queda no custo do crédito. As receitas com prestação de serviços e seguros ajudaram no 
resultado final da companhia. Para 2018, o banco projeta um crescimento de 5,5% e 8,5% nas receitas com serviços e seguros neste 
ano.  
 
A inadimplência na carteira do banco ficou em 3,1% no primeiro trimestre de 2018, estável na comparação trimestral e 0,3% inferior na 
comparação com o mesmo período de 2017. O índice de atrasos na carteira de grande e médias empresas saltou de 1% para 1,8%  de 
acordo com o banco, o aumento reflete principalmente os clientes que já estavam adequadamente provisionados e que no trimestre 
anterior se encontravam em atrasos de 15 a 90 dias. 
 
A carteira de credito do banco encerrou março em R$ 601,1 bilhões. O resultado representa um crescimento de 0,2% na comparação 
trimestral. Destaque também para o ROAE que ficou em 22,2% no período, acima dos 21,9% registrado no ultimo trimestre de 2017 e 
acima dos 20,38% esperado pelo mercado. 
 
Impacto: Positivo. O Itaú apresentou um resultado trimestral positivo apresentando melhoras na comparação com o ultimo período de 
2017. Esperamos que o banco continue apresentando crescimento robusto no lucro, mantendo o Retorno sobre o Patrimônio acima dos 
20%, patamar bastante positivo tendo em vista o atual cenário econômico em recuperação ainda gradual. A expectativa é ainda de uma 
maior redução das despesas com provisões de perdas. 
 
Mantemos uma visão positiva para o ativo e esperamos que a expansão de sua carteira de crédito compense os impactos da Selic mais 
baixa sobre a intermediação financeira.  

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 511,3 milhões na B3 na última quinta-feira (26). Naquele 

dia, o Ibovespa fechou com alta de 1,57%, aos 86.383 pontos. Em abril, o saldo acumulado está positivo em R$ 4,142 bilhões na B3.  
 Em 2018, o fluxo de recursos estrangeiros segue positivo em R$ 4,184 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Abril Acumulado no ano Participação Por Invest.           Abril 
26/04/2018* 

Inves. Estrangeiro 511 4.142 4.184 54,51% 

Institucional 14 75 3.829 21,88% 

Pessoa Física -303 -520 -2.859 16,94% 

Instit. Financeira -18 -719 256 5,26% 

Emp. Priv/Publ -205 -2.978 -5.404 1,41% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

2-mai 

08:00 Brasil IPC-S (4ª Quadrissemana) (MoM %) Abr - - 0.32% 

10:00 Brasil PMI Industrial Abr - - 53.4 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (NTN-B) - - - - 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 27-abr - - - 

12:30 Brasil IC-Br (MoM%) Abr - - -1.6% 

12:30 Brasil IC-Br (YoY%) Abr - - 8.3% 

15:00 Brasil Balança Comercial Mensal (USD Milhões) Abr - - $6281M 

- Brasil Indicadores Industriais (Nuci % a.s.) Mar - - 78.00% 

- Brasil Vendas de Veículos (em unidades) Abr - - 207379 

04:55 Alemanha PMI Industrial Abr - 58.1 58.1 

05:00 Z. do Euro PMI Industrial Abr - 56 56 

06:00 Z. do Euro Taxa de Desemprego (%) Mar - 8.50% 8.50% 

06:00 Z. do Euro PIB (QoQ % a.s.) 1T18 - 0.40% 0.60% 

06:00 Z. do Euro PIB (YoY %) 1T18 - 2.50% 2.70% 

09:15 EUA Emprego no Setor Privado (mil) Abr - 193K 241K 

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 27-abr - - - 

15:00 EUA FOMC - Decisão da taxa de juros (%) - banda superior - - 1.75% 1.75% 

15:00 EUA FOMC - Decisão da taxa de juros (%) - banda inferior - - 1.50% 1.50% 
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AGENDA DE RESULADOS (1T18) 

Fonte: B3. Elaboração: Guide Investimentos  

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

WEG 18/04/2018 Antes 19/04/2018 Anima 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Engie (ex-Tractebel) 19/04/2018 Pós 20/04/2018 Arezzo 09/05/2018 Antes 10/05/2018 

Usiminas 20/04/2018 Antes 20/04/2018 Braskem 09/05/2018 - - 

Banco Santander 24/04/2018 Pós 25/04/2018 Ambev 09/05/2018 - - 

Telefônica Brasil (Vivo) 25/04/2018 Antes 25/04/2018 Totvs 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Fibria 25/04/2018 Antes 25/04/2018 Taesa 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

EcoRodovias 25/04/2018 Pós 26/04/2018 EDP 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Estácio 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Alliar 10/05/2018 - - 

OdontoPrev 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Azul 10/05/2018 Antes 10/05/2018 

Multiplan 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Burger King 10/05/2018 - 11/05/2018 

Hypera 25/04/2018 Pós 26/04/2018 CCR 10/05/2018 -   

Banco Bradesco 26/04/2018 Antes 26/04/2018 Cosan 10/05/2018 - 11/05/2018 

GPA 26/04/2018 Pós 27/04/2018 EzTec 10/05/2018 - 11/05/2018 

Cia Hering 26/04/2018 Pós 27/04/2018 CPFL Renováveis 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Klabin 26/04/2018 Antes 27/04/2018 Comgás 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Grendene 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Iochpe-Maxion 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Grupo Fleury 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Tenda 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Suzano 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Cyrela 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Embraer 27/04/2018 Antes 27/04/2018 B3 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Duratex 27/04/2018 Pós 30/04/2018 Energisa 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Itaú Unibanco 01/05/2018 - 02/05/2018 Eletropaulo 11/05/2018 - 15/05/2018 

Aliansce 02/05/2018 Pós 03/05/2018 Alpargatas 11/05/2018 - - 

Cielo 02/05/2018 Pós 03/05/2018 Ânima Educação 11/05/2018 - - 

Raia Drogasil 02/05/2018 Pós 03/05/2018 CESP 11/05/2018 - - 

SulAmérica 03/05/2018 Pós 04/05/2018 Kroton 11/05/2018 Antes 11/05/2018 

Lojas Renner 03/05/2018 Pós 04/05/2018 Banrisul 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

IRB Brasil Re 03/05/2018 Pós 04/05/2018 JBS 14/05/2018 - 15/05/2018 

Banco ABC 04/05/2018 Pós 07/05/2018 JSL 14/05/2018   

BB Seguridade 07/05/2018 - - Fertilizantes Heringer 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

Hermes Pardini 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Bradespar 14/05/2018 - - 

Linx  07/05/2018 Pós 08/05/2018 Eletrobras 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

BrasilAgro (3T18) 07/05/2018 - 08/05/2018 Bradespar 14/05/2018 - - 

Marcopolo 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Itaúsa 15/05/2018 - - 

Magazine Luiza 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Helbor 15/05/2018 - - 

BR Properties 08/05/2018 Pós 09/05/2018 Trans. Paulista 15/05/2018 Antes 15/05/2018 

Multiplus 08/05/2018 Pós 09/05/2018 Locamérica 15/05/2018 - - 

Iguatemi 08/05/2018 Pós 09/05/2018 General Shopping 15/05/2018 - - 

Tupy 08/05/2018 Pós 09/05/2018 CPFL 15/05/2018 - 16/05/2018 

AES Tietê 08/05/2018 - - Eneva 15/05/2018 - 22/05/2018 

Gerdau 09/05/2018 Antes 09/05/2018 Camil 24/05/2018 Pós 24/05/2018 

Metalúrgica Gerdau 09/05/2018 Antes 09/05/2018         
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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 (“Guide”),  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. 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. 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 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.”  
 
Nota: “As datas/horários presentes no relatório são referentes à última atualização dos mercados, no momento de fechamento do nosso relatório, segundo dados da Bloomberg. Caso o horário seja 
destacado, o mercado estava em andamento, no dia da elaboração do relatório; caso a data seja destacada, os valores se referem ao fechamento daquele período específico.”  
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