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Embraer: Paulo César Silva segue otimista com possível 
acordo com a Boeing 
Impacto: Marginalmente Positivo.   
 
 
Vale: Questão tributária adia ida de ações da Vale a fundos 
e coloca dúvida em follow on 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.360 -0,31% -1,18% 10,42% 04/04/2018

S&P 500 (EUA) 2.645 1,16% 0,14% -1,08% 04/04/2018

IPC (México) 47.457 1,66% 2,89% -3,84% 04/04/2018

STOXX 600 (Europa) 374 1,77% 0,83% -3,91% 08:44:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.139 1,49% 1,17% -7,14% 08:44:50

DAX (Alemanha) 12.234 2,24% 1,14% -5,29% 08:44:50

CAC 40 (França) 5.245 1,96% 1,49% -1,28% 08:44:45

NIKKEI 225 (Japão) 21.645 1,53% 0,89% -4,92% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.131 -0,18% -1,19% -5,32% 04/04/2018

ASX 200 (Austrália) 5.789 0,48% 0,51% -4,56% 04:18:15

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 305,5 1,44% 0,96% -7,86% 08:49:38

Ouro (USD/t oz.) 1.331,9 -0,56% 0,35% 1,00% 08:49:46

Prata (USD/t oz.) 16,2 0,01% -0,14% -5,67% 08:49:48

Platina (USD/t oz.) 915,7 -0,26% -1,81% -2,99% 08:49:40

Paládio (USD/t oz.) 915,2 -0,30% -3,04% -13,01% 08:49:26

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 68,0 -0,06% -1,96% 3,34% 08:49:48

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,2 -0,22% -2,63% 4,91% 08:49:48

Gasolina (USd/gal.) 197,2 -0,37% -2,42% -1,32% 08:49:48

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,7 -0,92% -1,46% -1,75% 08:49:25

Etanol (USD/gal.) 1,4 57% -441% -168% 07:12:26

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 382,3 0,33% -1,42% 6,48% 08:48:32

Soja (USd/bu.) 1.018,0 0,27% -2,56% 4,62% 08:49:38

Café Robusta (USD/MT) 1.754,0 -0,06% 1,68% 1,56% 08:47:35

Café Arábica (USD/bag) 144,6 -0,34% -1,03% -7,49% 17:56:22

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

Boi Gordo (USd/lb.) 102,3 2,71% -0,24% -9,96% 04/04/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Embraer: Paulo César Silva segue otimista com 

possível acordo com a Boeing 
 
Segundo notícia veiculada pela  agência Estado, o 
presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, 
afirmou que está otimista com um possível acordo com a 
Boeing. “Existe um desafio de atender aos requisitos de 
todas as partes, mas estou otimista”, comentou a 
jornalistas após evento da empresa. O executivo reiterou 
que não há um prazo certo para que as empresas fechem a 
estrutura do eventual negócio. Embora reconheça que o 
mercado demanda certa agilidade nas negociações, Silva 
salientou que a operação é complexa e deverá atender às 
expectativas de todas as partes. 
 
Sobre a briga comercial entre Brasil e China, Souza e Silva 
disse que o anúncio de novas tarifas chinesas sobre 
produtos norte-americanos afeta “muito mais a Boeing”. “É 
uma briga comercial, uma disputa comercial que está em 
jogo entre Estados Unidos e China. Não sei dizer como isso 
vai se desenvolver para eles, mas para nós, pelo que vi até 
agora, não afeta em nada”, comentou em evento da 
fabricante de aeronaves brasileira para a primeira entrega 
da aeronave E190 E2. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme temos 
comentado nos últimos dias, embora faltem questões ainda 
a serem tratadas, as conversas entre Embraer e Boeing 
seguem avançando, aumentando as chances de que a 
transação se concretize. 
 
Embraer e Boeing negociam um modelo que envolve a área 
comercial de aeronaves (jatos executivos e serviços). Algo 
que respondem próximo de 85% das vendas da companhia, 
de US$ 6 bilhões anuais. O negócio envolveria a criação de 
uma joint-venture, na qual a americana seria majoritária. A 
área de Defesa & Segurança da Embraer ficaria fora desse 
negócio, por considerá-la estratégica para a segurança do 
país. Além disso, o governo brasileiro detém ainda uma ação 
com direito a veto sobre a empresa brasileira. 
 
Para a Embraer, novos aportes são interessantes, uma vez 
que o setor passa por um movimento de consolidação. 
Recentemente, observamos a parceria Airbus-Bombardier, 
onde a Airbus adquiriu uma participação majoritária no 
programa C-Series. Acompanharemos o caso e manteremos 
o mercado informado. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.360 -0,31% -1,18% 10,42% 04/04/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.752 -0,30% -1,24% 9,92% 04/04/2018

IMOB (Imobiliário) 724 -1,31% -3,85% -4,86% 04/04/2018

INDX (Industrial) 15.915 0,13% -0,33% 5,48% 04/04/2018

IFNC (Financeiro) 9.537 -0,24% -1,47% 18,90% 04/04/2018

ICON (Consumo) 3.605 -0,30% -1,26% -4,11% 04/04/2018

IMAT (Materias básicos) 3.006 0,12% 0,32% 22,74% 04/04/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.303 0,10% -0,34% 3,95% 04/04/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.451 0,25% -0,69% 7,24% 04/04/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.360 0,02% 0,09% 5,98% 04/04/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.382 -0,32% -1,27% 5,41% 04/04/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.514 -0,38% -1,37% 0,87% 04/04/2018

ITAG (Tag Along) 17.865 -0,30% -1,24% 7,86% 04/04/2018

IDIV (Div idendos) 4.422 -0,23% -1,60% 8,59% 04/04/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,330 0,32% -0,72% -0,53% 04/04/2018

Selic 6,50% 02/04/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,2x -

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

DI Jan 21 8,12% 4 p.p. -24 p.p. -94 p.p. 04/04/2018

DI Jan 23 9,15% 7 p.p. -5 p.p. -84 p.p. 04/04/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 162 -4 p.p. 9 p.p. 0 p.p. 08:59:12

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 15.050 5.205 9.845 635 1.035

Inv estidor Estrangeiro 109.657 161.831 -52.174 540 -10.685

Fundos 297.885 251.604 46.281 -2.115 7.730

Pessoa Física 2.465 1.135 1.330 285 1.545

Variação líquida
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Vale: Questão tributária adia ida de ações da Vale a fundos e coloca dúvida em follow on 
 
Segundo o Broadcast, a cautela em torno de uma questão tributária atrasou a transferência das ações da Vale detidas pela Litel 
Participações, que reúne os papéis de Previ, Funcef, Petros e Funcesp na mineradora, para os respectivos fundos de pensão.  
 
A preocupação por parte das fundações foi de que uma eventual venda de ações logo após a transferência poderia provocar uma má 
interpretação por parte da Receita Federal. A explicação em torno do imbróglio tributário é simples. Com os papéis em mãos, as 
fundações podem vender suas ações com benefício tributário, visto que são isentas do imposto sobre ganho de capital. Por outro lado, 
se a venda ocorrer com as ações ainda sob o guarda-chuva da Litel – que é uma empresa –, o imposto será de 34%, o que bate na 
rentabilidade do fundo.  
 
Assim, veio à tona um risco, até então não verificado, de que a venda das ações logo após a transferência poderia, ao final, acabar em 
um litígio judicial sobre o recolhimento do imposto. Assim, uma esperada oferta subsequente (follow on) da Vale, para venda de parte 
das ações pelos fundos, virou dúvida por alguns deles. 
 
Neste contexto, os fundos optaram em desmarcar a assembleia dos acionistas da Litel, que estava agendada para o último dia 21 de 
março, para haver maior debate e análise sobre o tema. A transferência das ações, no final das contas, vai ocorrer, mas cada fundo 
assumirá o risco se decidir vender os papéis logo após receber as ações e caso sofrer algum tipo de questionamento por parte do Fisco. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A oferta subsequente de ações era algo que pressionou os papéis nessas últimas semanas. Embora o 
evento deva ocorrer ainda em 2018, a notícia pode tirar esse “efeito negativo” das ações da Vale no curto prazo.  
 
Outras opções também são consideradas, e não apenas ao follow on. Entre elas, está a venda direta para os demais acionistas que 
pertenciam à Valepar – já extinta – e que possuem direito de preferência na compra, por conta de acordo de acionistas vigente até 2020. 
Além dos fundos, são signatários desse bloco BNDESPar, Bradespar e Mitsui, sendo que esta última poderia ter interesse em uma 
aquisição. 
 
Com relação a Vale, seguimos otimistas com a empresa. A Vale tem se tornado mais enxuta, com uma maior eficiência, em termos de custo 
e alocação de capital, e menos alavancada. Além disso, ressaltamos o foco do management no controle de custos, além da contínua 
redução de capex e endividamento da Vale. Assim, os dividendos devem continuar aumentando como consequência dessa 
desalavancagem financeira e sólida geração de caixa. Ressaltamos ainda a nova política de distribuição de dividendos da mineradora, 
que permanece mais vantajosa para seus acionistas. 

RESULTADOS 



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 128,8 milhões da B3 na última segunda-feira (02). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou com baixa de 0,82%, aos 84.666 pontos. Com isso, o saldo de 2018 segue positivo em R$ 171,2 
milhões. 

PROVENTOS – MARÇO/18 

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 SANB11 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 - SMLS3 Smiles Fidelidade SA Dividendos  -  - - 

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 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Abril Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Março 02/04/2018* 

Inves. Estrangeiro 129 129 171 0,80% 

Institucional -270 -270 3.484 -1,67% 

Pessoa Física 257 257 -2.082 1,59% 

Instit. Financeira -114 -114 861 -0,70% 

Emp. Priv/Publ -2 -2 -2.428 -0,01% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 
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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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