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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Banco do Brasil: Resultado do 1T18 
Impacto: Neutro.  
 

 

Azul: Bons números no 1T18 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.265 1,58% -2,15% 10,29% 09/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.698 0,97% 1,88% 0,90% 09/05/2018

IPC (México) 46.294 -0,91% -4,27% -6,20% 09/05/2018

STOXX 600 (Europa) 392 -0,26% 1,65% 0,64% 09:08:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.663 0,00% 2,04% -0,33% 09:08:12

DAX (Alemanha) 12.990 0,20% 3,00% 0,56% 09:08:12

CAC 40 (França) 5.537 -0,05% 0,30% 4,22% 09:08:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.497 0,39% 0,13% -1,18% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.174 0,48% 2,99% -4,01% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.119 0,18% 2,27% 0,88% 04:48:13

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 65,0 -0,03% 2,61% -8,21% 08/05/2018

Cobre (USd/lb.) 309,9 1,57% 0,80% -6,90% 09:13:12

Ouro (USD/t oz.) 1.317,9 0,44% -0,10% -0,06% 09:13:12

Prata (USD/t oz.) 16,7 0,85% 1,52% -3,72% 09:13:09

Platina (USD/t oz.) 922,0 0,59% 1,95% -2,32% 09:13:12

Paládio (USD/t oz.) 978,1 0,77% 1,83% -7,02% 09:13:09

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 77,5 0,31% 3,70% 18,28% 09:13:05

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,5 0,56% 4,33% 19,11% 09:13:12

Gasolina (USd/gal.) 217,7 0,44% 2,16% 9,29% 09:13:04

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,7 -0,51% -1,45% -1,80% 09:12:26

Etanol (USD/gal.) 1,5 27% 145% 131% 00:34:08

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 402,8 0,00% 0,50% 9,67% 09:12:54

Soja (USd/bu.) 1.019,5 0,37% -2,77% 3,69% 09:13:01

Café Robusta (USD/MT) 1.735,0 -0,69% -1,20% -1,64% 09:13:11

Café Arábica (USD/bag) 146,9 -0,78% -3,74% -8,33% 09/05/2018

Açúcar (USd/lb.) 11,2 -0,53% -4,34% -25,27% 09:12:32

Boi Gordo (USd/lb.) 103,4 -1,05% -1,10% -6,45% 09/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Banco do Brasil: Resultado do 1T18 

 
Hoje, antes da abertura do mercado, o Banco do Brasil 
divulgou seus números referente ao primeiro trimestre do 
ano (1T18). O lucro líquido ajustado atingiu R$ 3.026 
milhões (+20,3% A/A), veio em linha com esperado pelo 
mercado no trimestre (R$ 3.016 milhões). Ainda assim, o 
Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) atingiu 13,2% (vs. 
12,4% no 1T17). No 1T18, o resultado foi influenciado, em 
especial, pelo: (i) aumento das rendas de tarifas; (ii) 
redução das despesas de provisão; e (iii) e queda das 
despesas administrativas.  
 
No 1T18, a Margem Financeira Bruta recuou 11,5% A/A 
reflexo de menores receitas com operações de crédito (R$ 
5,3 bilhões) e menor resultado de tesouraria (R$ 612 
milhões). O resultado é efeito da mudança do mix da 
carteira para ativos mais rentáveis e um impacto negativo 
de venda de um cliente específico que se encontra em RJ. 
Esses resultados foram parcialmente compensados pelas 
reduções das despesas de captação e captação 
institucional. Destaque positivo também para a evolução 
das rendas de tarifas (+5,4% A/A).  
 
O índice de eficiência atingiu 38,5% no 1T18 (-0,8 p.p. A/A), 
fruto da redução das despesas administrativas e de 
menores provisões no período. As despesas 
administrativas e de menores provisões continuam com 
tendência de redução, o que deve refletir em melhores 
índices de eficiências no futuro. 
 
Com relação a carteira de crédito do BB ficou praticamente 
estável (-1,9% A/A), com Pessoas Físicas e Agronegócio 
seguem compensando a baixa dos empréstimos a Pessoa 
Jurídica. Entre os destaques: (i) carteira de crédito 
ampliada PJ reduziu 6,3% A/A, influenciada pela queda nas 
operações de capital de giro (7,4% A/A), investimentos e 
crédito imobiliário; (ii) carteira PF cresceu 3,0% A/A, fruto 
do desempenho positivo em crédito consignado e da alta 
de 6,8% A/A do financiamento imobiliário; e (iii) a carteira 
de agronegócios apresentou desempenho positivo de 2,6% 
A/A, com destaque para a carteira de crédito rural.  
 
O índice de inadimplência superior a 90 dias continua com 
tendência de queda e alcançou 3,65% (-2,4 p.p. A/A) no 
1T18. Se um caso específico fosse desconsiderado, o índice 
atingiria 3,22%. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.265 1,58% -2,15% 10,29% 09/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.674 1,52% -2,25% 9,67% 09/05/2018

IMOB (Imobiliário) 680 0,51% -4,33% -10,65% 09/05/2018

INDX (Industrial) 15.948 1,72% -1,00% 5,70% 09/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.825 0,91% -4,90% 10,02% 09/05/2018

ICON (Consumo) 3.476 0,05% -3,76% -7,56% 09/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.296 3,25% 1,74% 34,59% 09/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 42.196 -0,94% -3,71% 6,20% 09/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.422 -0,27% -3,91% 6,54% 09/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.306 -0,15% -1,36% 3,55% 09/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.289 0,86% -2,75% 4,61% 09/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.542 1,00% -1,74% 2,02% 09/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.551 0,81% -3,29% 5,97% 09/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.249 0,53% -4,09% 4,34% 09/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,575 0,49% -1,92% -7,35% 09:23:12

Selic 6,50% 02/04/2018

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

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,3x -

DI Jan 21 8,36% -8 p.p. 23 p.p. -70 p.p. 09:15:07

DI Jan 23 9,61% -7 p.p. 40 p.p. -38 p.p. 09:15:15

CDS 5 anos (em p.b.) 189 -8 p.p. 20 p.p. 27 p.p. 09:23:08

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.415 5.730 10.685 -650 370

Inv estidor Estrangeiro 97.377 123.240 -25.863 653 20.470

Fundos 289.568 270.668 18.900 787 -21.245

Pessoa Física 2.670 1.270 1.400 -330 435

Variação líquida
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Banco do Brasil: Resultado do 1T18 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Os resultados que vinham surpreendendo de forma positiva o mercado, veio em linha com o consenso. 
Os ganhos de eficiência e custos mais baixos continuam a impulsionar os números de BB, que reforça o compromisso de aumento da 
rentabilidade, mesmo em um trimestre, influenciado por uma sazonalidade dos negócios mais fraca. 
 
Destaque para: (i) melhor rentabilidade do banco no período; e (ii) melhora na qualidade do credito. Esperamos números mais fortes em 
2018, em meio: (i) tendência de queda das provisões para perdas de devedores duvidosos e (ii) continuidade das medidas voltadas para o 
controle de custos e despesas; (iii) perspectiva de retomada da atividade econômica, refletindo numa melhora na qualidade dos ativos e 
menor provisionamento para perdas. 
 
Azul: Bons números no 1T18 
 
Os passageiros-quilômetros transportados (RPKs) apresentaram um aumento em 13,4% A/A, levando uma taxa de ocupação de 82,4% 
(+0,8 p.p. A/A). A receita de passageiros por ASK (PRASK) apresentou crescimento de 5,1% A/A, principalmente devido ao aumento da 
taxa de ocupação. 
  
Assim, no 1T18, a Azul reportou uma receita líquida de R$2.213,4 milhões (+17,8% A/A), devido principalmente ao aumento de 18,0% 
A/A na receita de transporte de passageiros e ao crescimento de 14,8% A/A em outras receitas. Este último deve-se ao crescimento de 
61% A/A nas receitas de cargas. A receita líquida total por ASK (RASK) aumentou 5,0% A/A, de 29,42 centavos no 1T17 para 30,89 
centavos no 1T18. 
  
Os custos e despesas operacionais totalizaram R$1.937,5 milhões (+16,1% A/A), vindo abaixo do crescimento da receita líquida. Algo 
que sinaliza a eficiente gestão de custos e despesas realizado pelo management. Os custos por ASK (CASK) aumentaram em 3,4% A/A 
para 27,04 centavos. Excluindo a despesa com combustível, o CASK aumentou 0,7% A/A, principalmente devido à depreciação de 3,2% 
do real no período. Mais: a nova aeronave A320neo, fruto do processo de transformação da frota da Azul, segue contribuindo para a 
maior eficiência operacional da companhia – o CASK ex-combustível reduziu 9,5% A/A.  
  
Assim, o EBITDAR apresentou um crescimento de 20,8% A/A, atingindo R$ 648,2 milhões. O resultado ocorreu principalmente devido ao 
forte crescimento da receita, impulsionado pelo fortalecimento da demanda doméstica e internacional. A margem Ebitdar avançou 0,8 
p.p. A/A e atingiu 30,1%.  
  
Na última linha, o lucro líquido da companhia totalizou R$210,5 milhões (vs. lucro líquido de R$ 58,4 milhões no 1T17). Além da 
alavancagem operacional, o lucro da Azul foi beneficiado pela melhora do resultado financeiro, em decorrência do aumento no caixa e 
reflexo da redução do CDI médio no período e menor dívida bruta. Vale comentar que aproximadamente 99% da dívida de capital de 
giro é denominada em moeda local, o que reduz a exposição cambial da Azul. Assim, sua alavancagem financeira, em termos de dívida 
líquida ajustada sobre EBITDAR permaneceu estável em 3,9x no 1T18 (vs 5,1x no 1T17 e 3,9x no 4T17). 
  
Impacto: Marginalmente positivo. A Azul reportou mais um sólido resultado, apresentando um forte crescimento das receitas, 
impulsionado pelo maior número de passageiros transportados e transporte de cargas. Consequentemente, sua taxa de ocupação tem 
apresentado um avanço expressivo, conforme observado nos últimos trimestres. A empresa ainda apresentou um eficiente controle de 
custos, beneficiada pela renovação de sua frota, o que impulsionou as margens.  
  
Olhando para frente, temos uma visão positiva para a Azul, com a melhora da eficiência operacional e posicionamento estratégico 
favorável, com a retomada da economia brasileira. Entretanto, chamamos atenção para a forte alta do petróleo e do dólar, algo que 
tende a impctar negativamente o próximo resultado de Azul. Ainda assim, destacamos que empresa é extremamente competitiva, detêm 
forte exposição no mercado local (3ª maior empresa de aviação no Brasil) e tem ampliado seu Market Share baseado no desenvolvimento 
de novas rotas. Esses fatores devem compensar tais impatos mais negativos do lado macro. Destacamos ainda: (i) sua malha aérea 
diferenciada; (ii) alianças globais estratégicas (especialmente com a United Airlines) após acordo aprovado pela Casa de “céus abertos”; e 
(iii) potencial IPO de seu programa de fidelidade Tudo Azul, detido pela empresa, que pode destravar valor no médio prazo. 
 
 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 200,2 milhões da B3 no pregão da última segunda-feira (07). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,49%, aos 82.714 pontos. Em maio, o saldo acumulado de recursos estrangeiros está 
negativo em R$ 2,413 bilhão. No ano, o saldo acumulado de capital estrangeiro na B3 está positivo em R$ 2,009 bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 07/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -200 -2.413 2.009 48,95% 

Institucional 151 1.465 5.213 29,19% 

Pessoa Física 47 869 -2.062 16,63% 

Instit. Financeira 2 56 283 4,89% 

Emp. Priv/Publ 1 23 -5.437 0,35% 

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 

10-mai 

08:00 Brasil IGP-M (1ª prévia) (MoM %) Mai - - 0.18% 

09:00 Brasil Levantamento Sistemático da Produção Agrícola Abr - - - 

09:00 Brasil IPCA (MoM %) Abr - - 0.09% 

09:00 Brasil IPCA (YoY %) Abr - - 2.68% 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN, LFT e NTN-F) - - - - 

- Brasil Informações Trimestrais- ITR 1T18 - - - 

05:30 R. Unido Produção Industrial (MoM % a.s.) Mar - - 0.10% 

05:30 R. Unido Produção Industrial (YoY % a.s.) Mar - - 2.20% 

08:00 R. Unido Reunião Bco Inglaterra - juro (%) - - 0.50% 0.50% 

09:30 EUA CPI (MoM %) Abr - - -0.10% 

09:30 EUA CPI: Núcleo (MoM %) Abr - - 0.20% 

09:30 EUA CPI (YoY %) Abr - - 2.40% 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 04-mai - - - 

- EUA Relatório de Demanda e Oferta Agrícolas Mundiais - - - - 
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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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