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Cesp: União vai ajudar retomada de venda da Cesp 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

Embraer: Venda da Embraer para a Boeing depende de 
decreto presidencial 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
Marfrig: reabrirá frigorífico em Mato Grosso  
Impacto: Marginalmente Positivo.   
 

 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 79.365 1,49% 3,88% 3,88% 11/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.768 0,70% 3,51% 3,51% 11/01/2018

IPC (México) 48.799 0,03% -1,12% -1,12% 11/01/2018

STOXX 600 (Europa) 398 0,15% 2,22% 2,22% 09:22:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.780 0,22% 1,20% 1,20% 09:22:11

DAX (Alemanha) 13.232 0,22% 2,44% 2,44% 09:22:10

CAC 40 (França) 5.505 0,30% 3,63% 3,63% 09:22:00

NIKKEI 225 (Japão) 23.654 -0,24% 3,90% 3,90% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.429 0,10% 3,68% 3,68% 06:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.070 0,04% 0,08% 0,08% 04:13:41

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 322,9 -0,12% -2,17% -2,17% 09:27:05

Ouro (USD/t oz.) 1.331,9 0,71% 1,73% 1,73% 09:27:09

Prata (USD/t oz.) 17,1 1,06% 0,00% 0,00% 09:26:49

Platina (USD/t oz.) 999,9 0,92% 6,57% 6,57% 09:27:00

Paládio (USD/t oz.) 1.083,0 0,63% 2,07% 2,07% 09:23:57

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,0 -0,32% 3,25% 3,25% 09:27:02

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,3 -0,72% 4,83% 4,83% 09:27:08

Gasolina (USd/gal.) 183,0 -0,39% 1,90% 1,90% 09:26:46

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,1 0,78% 5,25% 5,25% 09:27:09

Etanol (USD/gal.) 1,3 15% -37% -37% 08:57:15

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 349,3 0,14% -0,43% -0,43% 09:26:07

Soja (USd/bu.) 950,5 0,05% -1,17% -1,17% 09:26:50

Café Robusta (USD/MT) 1.726,0 -0,06% 0,47% 0,47% 09:26:07

Café Arábica (USD/bag) 157,3 -0,82% -1,84% -1,84% 11/01/2018

Açúcar (CNY /MT) 5.860,0 -0,22% -1,31% -1,31% 12/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 118,9 0,17% -2,90% -2,90% 11/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

12 de janeiro de 2018 
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Cesp: União vai ajudar retomada de venda da 

Cesp 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, poderá ser retomada, 
em breve, a 4ª tentativa de privatização da Cesp, pelo 
governo de São Paulo, com ajuda da União. A Presidência 
da República vai publicar, nos próximos dias, um decreto 
que permitirá a prorrogação da concessão da hidrelétrica 
de Porto Primavera por mais 20 anos, até 2048. 
 
Segundo o jornal, o decreto vai permitir a extensão do 
prazo de concessões, condicionadas a processos de 
privatização. O decreto não deve mencionar a Cesp 
especificamente, mas será aplicado ao caso da companhia. 
 
A hidrelétrica de Porto Primavera é o principal ativo da 
Cesp, mas sua concessão vence em 2028. Esse foi um dos 
principais fatores que afastaram os investidores do leilão 
de privatização da empresa, marcado para setembro, e que 
acabou cancelado pela falta de interessados. Com isso, o 
governo de São Paulo retomou as negociações com a 
União para conseguir a prorrogação da concessão da usina 
por outros 20 anos. 
 
O arranjo feito pela União e o governo de São Paulo prevê 
que o investidor que arrematar a Cesp vai pagar uma 
outorga pela usina. A União ficará com dois terços, 
correspondentes aos 20 anos de extensão da concessão, 
enquanto o governo de São Paulo ficará com o outro terço 
do montante. Um eventual ágio que venha a ser pago será 
também dividido nessa mesma proporção. 
 
O governo de São Paulo ainda não decidiu se as demais 
condições da venda da Cesp serão alteradas, assim é 
necessário aguardar a publicação do decreto que vai 
definir as regras de pagamento de outorga e ágio. Não há 
uma definição se o preço mínimo estabelecido 
anteriormente, de R$ 16,80 por ação, será alterado. O que 
se sabe é que o comprador precisará desembolsar um 
valor superior aos R$ 5,4 bilhões previstos anteriormente. 
Além disso, a expectativa é de que o novo edital traga um 
ajuste nas condições nas divisões das indenizações 
pleiteadas pela Cesp da União. A Cesp tem R$ 3 bilhões em 
valor incontroverso a receber - o que já estava incluído no 
preço da companhia - e pleiteia outros R$ 9 bilhões da 
União. Pelo edital anterior, o novo sócio teria apenas 1% 
do que fosse recebido desse valor controverso. Agora, a 
tendência é que esse percentual suba. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 79.365 1,49% 3,88% 3,88% 11/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.741 1,41% 3,56% 3,56% 11/01/2018

IMOB (Imobiliário) 768 1,64% 0,95% 0,95% 11/01/2018

INDX (Industrial) 15.789 1,56% 4,65% 4,65% 11/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.430 1,67% 5,10% 5,10% 11/01/2018

ICON (Consumo) 3.754 0,47% -0,14% -0,14% 11/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.697 2,75% 10,12% 10,12% 11/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.347 0,44% -0,97% -0,97% 11/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.067 0,73% -2,01% -2,01% 11/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.247 0,14% 0,90% 0,90% 11/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.079 1,17% 2,83% 2,83% 11/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.552 0,94% 2,41% 2,41% 11/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.115 1,31% 3,33% 3,33% 11/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.190 1,12% 2,89% 2,89% 11/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,217 -0,10% 2,97% 2,97% 09:37:11

Selic 7,00% 11/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,7x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 13,0x -

DI Jan 21 8,87% -1 p.p. -45 p.p. -19 p.p. 09:36:13

DI Jan 23 9,67% -2 p.p. -58 p.p. -32 p.p. 09:36:21

CDS 5 anos (em p.b.) 146 0 p.p. -20 p.p. -16 p.p. 09:37:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.040 635 13.405 115 565

Inv estidor Estrangeiro 142.747 185.774 -43.027 -516 -7.405

Fundos 214.068 179.424 34.644 676 7.460

Pessoa Física 2.780 1.455 1.325 -325 350

Variação líquida
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Cesp: União vai ajudar retomada de venda da Cesp 

 
Impacto: Marginalmente Positivo. Temos uma visão otimista para o processo de venda, que deve contar com grandes players interessados 
caso prorrogado o prazo de concessão do Porto Primavera. Assim, o prêmio pago no ativo pode ser mais elevado do que o considerado 
anteriormente. O ajuste da cláusula do earn-out (das indenizações relacionadas a Cesp) também pode acelerar o processo de venda, uma 
vez que não tira a possibilidade dos acionistas receberem o valor proporcional cobrado da União. Hoje a ação da CESP é negociada 30% 
abaixo do seu valor patrimonial e 15% abaixo do preço alvo projetado pelo mercado. Com a possível privatização, o papel pode chegar a 
ser negociado mais perto do seu valor patrimonial, cerca de R$ 23 bilhões, ou até mesmo superar com o potencial prêmio que pode ser 
ofertado. 
 
Entre os interessados, a chinesa CTG é a principal candidata a garimpar o ativo, uma vez que a empresa já adquiriu outras duas plantas 
da Cesp (Jupiá e Ilha Solteira) no leilão de geração em novembro de 2016. A elétrica francesa Engie e a canadense Brookfield são alguns 
dos nomes também ventilados pelo mercado como potenciais interessadas. 
 
Com relação as usinas, o Porto Primavera corresponde por 95% da capacidade de geração da CESP. Além da hidrelétrica de Porto 
Primavera, a Cesp tem ainda as concessões de Paraibuna, com vencimento em março de 2021, e Jaguari, com concessão termina em maio 
de 2020. 
 

Embraer: Venda da Embraer para a Boeing depende de decreto presidencial 
 
Segundo veiculado no Valor Econômico, a venda do controle acionário da Embraer para a americana Boeing só poderá ser 
concretizada se um decreto assinado pelo presidente Michel Temer autorizar o negócio. Assim, este aspecto é delicado que a “golden 
share”, a ação de classe especial que dá ao governo federal o direito de veto em algumas questões, como a transferência do controle 
acionário. 
 
Parecer da Advocacia Geral da União (AGU), de janeiro de 2000, manteve regra que já limitava, a 40% do total, a participação de capital 
estrangeiro na Embraer. O parecer diz que a proibição só pode ser eliminada por lei ou decreto presidencial. Lembrando que na única 
vez em que se manifestou sobre o tema, Temer disse que não permitirá a transferência do controle. No entanto, segundo o jornal, a 
Boeing está negociando a remoção dos dois obstáculos. Caso concorde com a venda, o presidente terá que autorizar a transferência 
do controle e assinar decreto permitindo também o fim do limite de 40%. A Boeing quer fazer uma oferta pública de compra das ações, 
adquirindo 100% do capital. Para vencer resistências, a Boeing propõe a segregação da Embraer numa subsidiária na área militar, na 
qual o governo manteria a “golden share”.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme abordamos nos últimos relatórios, o cenário mais provável seria Embraer segregar seu 
programa E2 (principal foco da Boeing envolvendo a área militar) e vender uma participação minoritária a americana. O foco atual é 
conseguir chegar a um desenho de operação que contemple as restrições dos militares e também do governo. Não são poucos os 
obstáculos para viabilizar o negócio. Caso a oferta de compra siga adiante, a Boeing precisa superar ainda desafios, como: (i) o poder de 
veto da união em qualquer operação de fusão e aquisição envolvendo a companhia; e (ii) o apoio dos acionistas para remover/alterar a 
poison pill – quando um controlador não possui mais de 50% das ações da Companhia, um adquirente deve fazer uma oferta aos 
acionistas e ganhar o controle da empresa. 
 
Hoje, os vetos do governo incluem: (i) transferência de controle acionário; (ii) criação e/ou alteração de programas militares, que envolvam 
ou não a República Federativa do Brasil; (iii) capacitação de terceiros em tecnologia para programas militares; e (iv) interrupção de 
fornecimento de peças de manutenção e reposição de aeronaves militares.  
 
As negociações ainda são iniciais, e as tratativas com o governo brasileiro devem ser longas, principalmente em função do ano de 
eleições. Mas vale comentar que, 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...) 

EMPRESAS 



www.guideinvestimentos.com.br 

4 

Marfrig: reabrirá frigorífico em Mato Grosso  
 
De acordo com a Marfrig, após três meses de ter arrendado o frigorífico de bovinos da Arantes Alimentos, em Pontes e Lacerda, Mato 
Grosso, a empresa decidiu abrir a unidade. A capacidade é de abater em torno de 700 bovinos por dia.  A planta deverá ser aberta ainda 
neste primeiro trimestre, e deverá contratar 700 funcionários.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A decisão está alinhada ao objetivo estratégico da companhia de ter a opção de melhorar o 'footprint' 
(parque fabril) no Estado com o maior rebanho do Brasil. Desde meados do ano passado, a Marfrig já reabriu cinco frigoríficos no Brasil: 
Pirenópolis (GO), Nova Xavantina (MT), Paranaíba (MS), Alegrete (RS) e Ji-Paraná (RO). Considerando também Pontes e Lacerda, o sexto 
frigorífico que será reaberto, a Marfrig terá aumentado sua capacidade de abate em quase 80%, para 345 mil cabeças por mês. A divisão 
de carnes bovinos representa cerca de 50%do faturamento anual da empresa, segundo dados de 2017. 

EMPRESAS 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 41,7 milhões na B3 no pregão da última terça-feira (09). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,65%, aos 78.864 pontos. Todos os pregões deste início de 2018 fecharam com saldo 
positivo de recursos estrangeiros até o dia 09, e o acumulado em janeiro está positivo em R$ 2,688 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 09/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 42 2.688 2.688 2,63% 

Institucional -28 -1.519 -1.519 -1,49% 

Pessoa Física 48 -970 -970 -0,95% 

Instit. Financeira -34 -12 -12 -0,01% 

Emp. Priv/Publ -28 -182 -182 -0,18% 

Outros 0 -5 -5 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Gudie Investimentos 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

12-jan 

09:00 Brasil Volume de Serviços (YoY) Nov - - -0,30% 

11:30 EUA CPI (MoM) Dez - 0,20% 0,40% 

11:30 EUA CPI: Núcleo (MoM) Dez - 0,20% 0,10% 

11:30 EUA CPI (YoY) Dez - 2,10% 2,20% 

11:30 EUA CPI: Núcleo (YoY) Dez - 1,70% 1,70% 

11:30 EUA Vendas do Varejo Ex Auto (MoM) Dez - 0,40% 1,00% 

11:30 EUA Vendas do Varejo Ex Automóveis e Combustíveis Dez - 0,60% 0,80% 

19:15 EUA Discurso de E. Rosengren (Fed Boston) - - - - 

- EUA Relatório de Demanda e Oferta Agrícolas Mundiais -   - - 
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

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

Fibria 29/01/2018 Após 30/01/2018 Valid 05/03/2018 Após 07/03/2018 

Banco Santander 30/01/2018 Após 31/01/2018 Vulcabras 06/03/2018 - 07/03/2018 

Bradesco 01/02/2018 - - GOL 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Klabin 01/02/2018 Após 02/02/2018 Multiplus 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Cielo 01/02/2018 Após 02/02/2018 SLC Agrícola 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

BrasilAgro 05/02/2018 Após 06/02/2018 Embraer 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Duratex 05/02/2018 Após 06/02/2018 Terra Santa 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Sanepar 06/02/2018 Pré 06/02/2018 B2W 07/03/2018 Após 08/03/2018 

BR Properties 06/02/2018 Após 07/02/2018 Lojas Americanas 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Paranapanema 07/02/2018 Após - Arezzo 07/03/2018 - 08/03/2018 

Suzano 07/02/2018 Após 08/02/2018 QGEP 07/03/2018 - 08/03/2018 

TOTVS 07/02/2018 - 08/02/2018 São Carlos 07/03/2018 - 08/03/2018 

São Martinho 08/02/2018 Após 09/02/2018 T4F 08/03/2018 - - 

Biosev 08/02/2018 Após 09/02/2018 LIQ(contax) 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Lojas Renner 08/02/2018 Após 09/02/2018 Marisa Lojas 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Usiminas 09/02/2018 Pré 09/02/2018 Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 

Alpargatas 09/02/2018 - - AES Eletropaulo 09/03/2018 Após 13/03/2018 

Locamérica 13/02/2018 - 14/02/2018 Ferbasa 09/03/2018 Após 12/03/2018 

Via Varejo 19/02/2018 Pré 19/02/2018 Aliansce 12/03/2018 - 13/03/2018 

Banrisul 19/02/2018 Após 20/02/2018 Minerva 13/03/2018 -   

BB Seguridade 19/02/2018 Após 20/02/2018 Fras-Le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 

Itaúsa 19/02/2018 Após 20/02/2018 
Fertilizantes 

Heringer 
13/03/2018 - 14/03/2018 

Linx 19/02/2018 Após 20/02/2018 Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 

Grupo Pão de Açúcar 19/02/2018 Após 20/02/2018 Energisa 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Cosan 22/02/2018 Após 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Magazine Luiza 22/02/2018 - 23/02/2018 Natura 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Banco do Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mills 14/03/2018 Após 15/03/2018 

CCR 22/02/2018 Pré   Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

BRF 22/02/2018 - 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 - 15/03/2018 

Grendene 22/02/2018 - 23/02/2018 Qualicorp 15/03/2018 Após 16/03/2018 

RD (RaiaDrogasil) 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mahle Metal leva 19/03/2018 Após 20/03/2018 

Comgás 22/02/2018 Após 23/02/2018 Tegma 20/03/2018 Após 21/03/2018 

Marcopolo 22/02/2018 Após 23/02/2018 Bradespar 21/03/2018 - - 

Portobello 23/02/2018 -   Ânima Educação 21/03/2018 - 22/03/2018 

Hypermarcas 23/02/2018 Após - Tecnisa 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Sul América 27/02/2018 Após 28/02/2018 Cyrela 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Iguatemi 27/02/2018 Após 28/02/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Após 23/03/2018 

CTEEP 27/02/2018 - 28/02/2018 Engie 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Energias do Brasil 27/02/2018 - 28/02/2018 Springs Global 22/03/2018 Após 23/03/2018 

AES Tietê 27/02/2018 Após 01/03/2018 Cesp 23/03/2018 - - 

Odontoprev 28/02/2018 - - MRV 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

Vale 28/02/2018 Pré 28/02/2018 Eletrobras 26/03/2018 Após 27/03/2018 

WEG 28/02/2018 Após 01/03/2018 Even 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Multiplan 28/02/2018 Após 01/03/2018 Copel 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Ser Educacional 28/02/2018 Pré 01/03/2018 Somos Educação 27/03/2018 - - 

B3 01/03/2018 Após 02/03/2018 Renova 27/03/2018 - 28/03/2018 

Localiza 05/03/2018 - 06/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

M Dias Branco 05/03/2018 Após 06/03/2018 Saraiva 28/03/2018 - 29/03/2018 

São Martinho 05/03/2018 Após 06/03/2018 Taesa 30/03/2018 Após 02/04/2018 

        Restoque 30/03/2018 Após 02/04/2018 
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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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