
www.guideinvestimentos.com.br 1 

COMMODITIES 

BOLSAS 

 
BRF: Abilio fecha acordo e deixa a BRF 
Impacto: Marginalmente Positivo.   
 
 
Cemig: Cia segue firme nas negociações para venda da 
Light 
Impacto: Positivo.  
 
 
Eletrobras: Pacote de garantias para a dívida com a 
Petrobras 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

Petrobras: Cia põe mais três ativos à venda 
Impacto: Positivo. 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.623 -0,05% -0,87% 10,76% 03/04/2018

S&P 500 (EUA) 2.614 1,26% -1,00% -2,21% 03/04/2018

IPC (México) 46.684 1,87% 1,21% -5,41% 03/04/2018

STOXX 600 (Europa) 365 -1,14% -1,63% -6,25% 08:58:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.987 -0,61% -0,99% -9,12% 08:58:14

DAX (Alemanha) 11.825 -1,37% -2,24% -8,46% 08:58:15

CAC 40 (França) 5.102 -0,94% -1,25% -3,95% 08:58:15

NIKKEI 225 (Japão) 21.320 0,13% -0,63% -6,35% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.131 -0,18% -1,19% -5,32% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 5.761 0,16% 0,03% -5,01% 04:13:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 299,1 -2,50% -1,16% -9,79% 09:03:13

Ouro (USD/t oz.) 1.347,6 0,93% 1,53% 2,19% 09:03:13

Prata (USD/t oz.) 16,5 0,57% 1,15% -4,45% 09:03:09

Platina (USD/t oz.) 926,3 -0,54% -0,68% -1,86% 09:03:06

Paládio (USD/t oz.) 925,9 -0,20% -1,90% -11,99% 09:01:55

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 67,3 -1,17% -2,91% 2,34% 09:03:10

Petróleo WTI (USD/bbl.) 62,6 -1,39% -3,56% 3,92% 09:03:14

Gasolina (USd/gal.) 195,6 -0,85% -3,19% -2,10% 09:03:12

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,7 -0,33% -1,65% -1,93% 09:03:07

Etanol (USD/gal.) 1,4 -210% -523% -251% 09:01:43

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 375,3 -2,70% -3,22% 4,53% 09:03:10

Soja (USd/bu.) 991,3 -3,83% -5,12% 1,88% 09:03:14

Café Robusta (USD/MT) 1.741,0 0,12% 0,93% 0,81% 09:02:07

Café Arábica (USD/bag) 155,4 -1,33% -2,36% -7,80% 09:08:34

Açúcar (CNY /MT) 5.537,0 -0,32% -0,05% -6,61% 04/04/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 99,6 -1,31% -2,88% -12,34% 03/04/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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BRF: Abilio fecha acordo e deixa a BRF 
 
Segundo apurado pelo jornal Valor Econômico, após cinco 
anos como “chairman” da BRF - que abriga as marcas Sadia 
e Perdigão - Abilio apresentará sua renúncia amanhã (5ª, 
dia 05). Mais: Abílio vai declarar apoio a uma versão 
modificada da chapa montada pelos fundos de pensão 
para o novo conselho da empresa. O ex-ministro Luiz 
Fernando Furlan deve assumir o comando até a 
assembleia-geral marcada para 26 de abril. Em seu lugar, 
os fundos querem Augusto Cruz, “chairman” da BR 
Distribuidora. 
 
Do lado do Abílio, Flávia Almeida, sócia-diretora da 
Península e seu braço direito, permanecerá no conselho. 
Na chapa inicialmente proposta por Petros e Previ, não 
havia nenhum nome ligado ao empresário. Quanto a 
Tarpon, a gestora não vai mais compor o conselho - 
atualmente o sócio José Carlos Magalhães participa do 
colegiado. 
 
Lembrando: Abilio tem cerca de 4% da BRF desde 2013. As 
fundações são as maiores acionistas, com 22% do capital 
da empresa (11,4% detidos pela Petros e 10,6% pela Previ). 
A gestora Tarpon tem 8,55% das ações, mas vem, pouco a 
pouco, diminuindo sua posição. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida não soluciona o 
problema central da BRF, mas reduz o nível de incertezas 
com relação ao direcionamento estratégico da companhia. 
Os recentes atritos da administração era algo que 
pressionava o desempenho da BRF, que segue enfrentando 
uma crise de credibilidade em meio aos resultados 
operacionais fracos nos últimos 2 anos e envolvimento da 
empresa na nova Operação Carne Fraca, da Policia Federal, 
chamada “Trapaça”.  
 
A troca de comando com Luiz Fernando Furlan, que assumirá 
temporariamente a presidência do conselho da BRF e 
exercerá o cargo até a assembleia, também é positiva. O 
executivo tem know how e expertise necessário para ocupar 
o cargo. Além disso, o nome é consenso por grande parte dos 
acionistas controladores. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.623 -0,05% -0,87% 10,76% 03/04/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.857 -0,04% -0,94% 10,25% 03/04/2018

IMOB (Imobiliário) 734 -1,22% -2,57% -3,60% 03/04/2018

INDX (Industrial) 15.894 0,40% -0,46% 5,35% 03/04/2018

IFNC (Financeiro) 9.560 -0,19% -1,23% 19,18% 03/04/2018

ICON (Consumo) 3.616 0,04% -0,97% -3,83% 03/04/2018

IMAT (Materias básicos) 3.002 0,24% 0,20% 22,59% 03/04/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.260 0,30% -0,45% 3,85% 03/04/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.440 0,25% -0,94% 6,98% 03/04/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.359 0,22% 0,07% 5,96% 03/04/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.422 -0,17% -0,95% 5,75% 03/04/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.523 -0,27% -1,00% 1,26% 03/04/2018

ITAG (Tag Along) 17.919 -0,14% -0,94% 8,19% 03/04/2018

IDIV (Div idendos) 4.432 -0,19% -1,38% 8,84% 03/04/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,365 -0,71% -1,74% -1,55% 09:13:07

Selic 6,50% 02/04/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,3x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,6x -

DI Jan 21 8,18% 5 p.p. -18 p.p. -88 p.p. 03/04/2018

DI Jan 23 9,21% 8 p.p. 1 p.p. -78 p.p. 03/04/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 168 3 p.p. 15 p.p. 6 p.p. 09:12:16

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.610 5.400 9.210 665 400

Inv estidor Estrangeiro 107.399 160.113 -52.714 909 -11.225

Fundos 296.388 247.992 48.396 -779 9.845

Pessoa Física 2.175 1.130 1.045 355 1.260

Variação líquida
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BRF: Abilio fecha acordo e deixa a BRF 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Ainda assim, é necessário cautela com relação a BRF, especialmente no curto prazo, em nossa visão. A 
empresa ainda tem um horizonte desafiador para os próximos anos. Além conflitos da administração, e envolvimento em investigações 
federais, há uma pressão financeira.   Vemos uma geração de caixa operacional ainda fraca para a BRF em 2018, em meio (i) recuperação 
gradual na demanda doméstica, somada ao ambiente competitivo; (ii) tendência de crescimento nos custos com milho; (iii) margens 
internacionais ainda pressionadas; (iv) estoques em níveis altos, especialmente no Japão. Nos últimos resultados observamos, a BRF 
apresentou margens mais pressionadas tanto (1) no mercado local - em meio à estratégia de ganhos de market e aumento dos custos; 
bem como (2) no mercado internacional que segue com estoques elevados – no Japão - e volumes ainda fracos na Europa. 
 
 
Cemig: Cia segue firme nas negociações para venda da Light 
 
Ontem, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) afirmou, em teleconferência com analistas e investidores, que segue firme nas 
negociações para venda de sua fatia na Light. O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Cemig, Daniel Faria Costa, disse ainda que 
além da Light, a venda de ativos de telecom, da participação na usina hidrelétrica de Santo Antonio e a transação na Renova Energia 
também são foco central de atenção da administração. Costa, porém, evitou citar qual seria a primeira operação a ser anunciada. 
 
Impacto: Positivo. A desalavancagem financeira da Cemig segue como um dos principais driver para o papel. O objetivo da empresa é 
reduzir a relação entre dívida líquida e Ebitda - próximo de 3,8x (no 4T17) - para 2,5x no final de 2018. Caso efetivado seu plano de 
desinvestimento e renegociações de dívidas, a empresa deve destravar valor já que tem uma série de compromissos para honrar no curto 
prazo. 
 
A meta do plano de desinvestimentos era levantar de R$ 3 bilhões a R$ 3,5 bilhões com a venda de ativos até o final do 1S18, mas 
acreditamos que o programa de desinvestimento pode superar R$ 6 bilhões, incluindo a venda de participações na distribuidora da Light. 
A Cemig vem apresentando avanços em seu plano de desinvestimento, para reduzir seu endividamento, mantendo mais equilibrado com 
sua geração de caixa. No 2S17, a Cemig também vendeu 34 milhões de Units da Taesa e a Cemig GT captou cerca de US$ 1 bi para 
reestruturar seu passivo.  
 
Dentre a estratégia de desinvestimento da Cemig, ainda destacamos: (i) venda das ações da Light; (ii) continuidade na estratégia de 
reperfilamento da dívida; e (iii) conclusão da venda da fatia da empresa na hidrelétrica de Santo Antônio, em negócio fechado com os 
chineses da SPIC.  
 
 
Eletrobras: pacote de garantias para a dívida com a Petrobras 
 
Segundo notícia veiculada na agência Estado, na Eletrobras, o foco permanece com o pacote de garantias para a dívida com a 
Petrobras. A companhia trabalha na estruturação de um pacote de garantias para dívidas relacionadas com o fornecimento de gás a 
serem repactuadas com a Petrobras, no âmbito dos passivos que distribuidoras da estatal atualmente detém com a companhia de 
petróleo e que devem ser assumidos pela holding elétrica, como parte do processo para viabilizar a privatização das empresas de 
distribuição. 
 
Segundo o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da estatal, Armando Casado, pode fazer parte desse pacote os recebíveis 
da estatal referentes a um acordo fechado mês passado com a Eletropaulo para encerrar com uma disputa judicial que se arrasta há 
cerca de 20 anos, da ordem de R$ 1,4 bilhão no total. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Eletrobras vem adotando medidas favoráveis para a melhora sua estrutura de capital, e, 
consequentemente, os resultados da companhia. A estatal permanece com uma elevada dívida com a Petrobras, e os recebíveis do acordo 
com a Eletropaulo deve ajudar a Eletrobras a reduzir, e equilibrar, esses passivos. Além disso, põe fim no litígio judicial que envolve essa 
dívida. Vemos a notícia como positivo, tanto para Eletrobras como para Petrobras. 
 

RESULTADOS 



www.guideinvestimentos.com.br 

3 

Eletrobras: pacote de garantias para a dívida com a Petrobras 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Destacamos ainda o processo de desalavancagem da Eletrobras. A estatal deve ainda continuar sua 
estratégia de venda de ativos não estratégicos, aproveitando as perspectivas positivas do setor. O setor elétrico vem aquecido na área de 
fusões e aquisições, principalmente com grande interesse por parte de investidores estrangeiros. No curto prazo, a expectativa fica por 
conta da venda de sua distribuidoras em leilão a ser realizado nas próximas semanas. Vamos acompanhar o caso que está deixando o 
ativo volátil no curto prazo. Ainda vemos muito valor a ser destravado também no modelo de desestatização. 
 
 
Petrobras: Cia põe mais três ativos à venda 
 
A Petrobrás colocou à venda mais três ativos de seu portfólio de campos marítimos. Com uma meta de desinvestimentos de US$ 21 
bilhões, para o biênio 2017/2018, a companhia cumpriu, até o momento, cerca de 20% do plano traçado e promete acelerar as 
negociações nos próximos meses. 
 
A empresa abriu a concorrência para venda da totalidade do campo de Baúna, que produz em águas rasas da Bacia de Santos; e de 
50% de Tartaruga Verde e do módulo 3 de produção de Espadarte, ambos localizados em águas profundas da Bacia de Campos e que 
devem entrar em operação em 2018 e 2021, respectivamente. 
 
Tartaruga Verde e Baúna não são novidades dentro do programa de vendas da petroleira. Os dois ativos chegaram a ser negociados 
com a australiana Karoon, mas o negócio foi cancelado depois que o Tribunal de contas da União (TCU) determinou que a estatal 
brasileira revisse a sistemática de seu plano de venda. 
 
Os três se juntam a outros 107 campos em fase de desinvestimento pela estatal, no Brasil, e aos ativos de exploração e produção na 
África. Além disso, a petroleira inclui em sua carteira de ativos ofertados uma série de outros, como a Transportadora Associada de Gás 
(TAG) e a refinaria de Pasadena. 
 
Impacto: Positivo. A media vai em linha com sua meta de desalavancagem financeira, cujo objetivo é atingir 2,5x (divida líquida/Ebitda) 
até o final de 2018. Conforme temos comentado nos últimos meses, esperamos que o plano de venda de ativos acelere nesses próximos 
meses. Seguimos otimista com a empresa. 
 
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). 
 

RESULTADOS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 63,7 milhões da B3 na última quinta-feira (29). Naquele 
dia, o Ibovespa fechou com alta de 1,78%, aos 85.365 pontos. Em março, os estrangeiros já retiraram R$ 5,275 bilhões da B3. Com 
isso, o saldo de 2018 volta a ser positivo em R$ 42,3 milhões.. 

PROVENTOS – MARÇO/18 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Março Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Março 29/03/2018* 

Inves. Estrangeiro 64 -5.275 42 -1,17% 

Institucional 187 4.324 3.754 0,96% 

Pessoa Física -211 1.703 -2.339 0,38% 

Instit. Financeira -18 -56 974 -0,01% 

Emp. Priv/Publ -21 -694 -2.426 -0,15% 

Outros -1 -1 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq. % Yield Data Pgto. 

20/12/2017 03/04/2018 BBDC3 Banco Bradesco SA Dividendos 
                

0,0146620  
0,042425% 02/05/2018 

20/12/2017 03/04/2018 BBDC4 Banco Bradesco SA Dividendos 
                

0,0161290  
0,044853% 02/05/2018 

19/03/2018 05/04/2018 ENBR3 EDP - Energias do Brasil SA Dividendos  -  - - 

27/03/2018 06/04/2018 SANB3 Banco Santander Brasil SA Dividendos 
                

0,0648810  
0,283447% 26/04/2018 

27/03/2018 06/04/2018 SANB4 Banco Santander Brasil SA Dividendos 
                

0,0713690  
0,424310% 26/04/2018 

27/03/2018 06/04/2018 SANB1 Banco Santander Brasil SA Dividendos 
                

0,1362500  
0,341393% 26/04/2018 

31/03/2018 06/04/2018 HYPE3 Hypera SA Dividendos 
                

0,1802080  
0,509782% 11/01/2019 

06/03/2018 10/04/2018 SMLS3 Smiles Fidelidade SA Dividendos  -  - 17/04/2018 

23/03/2018 13/04/2018 VIVT3 Telefonica Brasil SA Dividendos  -  - - 

23/03/2018 13/04/2018 VIVT4 Telefonica Brasil SA Dividendos  -  - - 

14/03/2018 16/04/2018 MGLU3 Magazine Luiza SA Dividendos  -  - - 

16/03/2018 17/04/2018 CCRO3 CCR SA Dividendos  -  - 30/04/2018 

16/03/2018 17/04/2018 ESTC3 Estacio Participacoes SA Dividendos  -  - 14/06/2018 

16/03/2018 19/04/2018 ESTC3 TIM Participacoes SA Dividendos  -  - 19/06/2018 

20/03/2018 20/04/2018 TIMP3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendos  -  - 18/05/2018 

20/03/2018 20/04/2018 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendos  -  - 18/09/2018 

20/03/2018 20/04/2018 IGTA3 MRV Engenharia e Participacoes SA Dividendos  -  - - 

03/04/2018 23/04/2018 MRVE3 Embraer SA Dividendos  -  - 21/05/2018 

12/03/2018 24/04/2018 EMBR3 WEG SA Dividendos 
 Fator de Ajuste: 

1,3  
- - 

27/02/2018 25/04/2018 WEGE3 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Dividendos  -  - 30/05/2018 

26/03/2018 26/04/2018 USIM5 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Dividendos  -  - 30/05/2018 

26/03/2018 26/04/2018 USIM3 Suzano Papel e Celulose SA Dividendos  -  - 09/05/2018 

27/03/2018 27/04/2018 SUZB3 Cia de Saneamento do Parana Dividendos  -  - - 

27/03/2018 27/04/2018 SAPR3 Cia de Saneamento do Parana Dividendos  -  - - 

27/03/2018 27/04/2018 SAPR4 Cia de Saneamento do Parana Dividendos  -  - - 

27/03/2018 27/04/2018 SAPR1 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Dividendos                   0,875330  2,521112% 26/06/2018 

28/03/2018 30/04/2018 SBSP3 Bradespar SA Dividendos  -  - 30/05/2018 

26/03/2018 30/04/2018 BRAP4 Bradespar SA Dividendos  -  - 30/05/2018 

26/03/2018 30/04/2018 BRAP3 CPFL Energia SA Dividendos  -  - - 

29/03/2018 30/04/2018 CPFE3 Itau Unibanco Holding SA Dividendos  -  - 01/06/2018 

09/03/2018 02/05/2018 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendos  -  - 01/06/2018 

09/03/2018 02/05/2018 ITUB4 JBS SA Dividendos  -  - 26/06/2018 

29/03/2018 02/05/2018 JBSS3 Banco Bradesco SA Dividendos                   0,014662  0,042425% 01/06/2018 

20/12/2017 03/05/2018 BBDC3 Banco Bradesco SA Dividendos                   0,016129  0,044853% 01/06/2018 

20/12/2017 03/05/2018 BBDC4 Cosan SA Industria e Comercio Dividendos  -  - - 

27/03/2018 03/05/2018 CSAN3 MRV Engenharia e Participacoes SA Dividendos  -  - 15/06/2018 

19/03/2018 28/05/2018 MRVE3 Itau Unibanco Holding SA Dividendos  -  - 02/07/2018 
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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 
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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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