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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Eletrobras: Cia avalia impactos das decisões da justiça 
sobre venda de distribuidoras 
Impacto: Negativo.  
 
 
MRV: Prévia Operacional do 2º tri  
Impacto: Positivo.  

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 75.856 1,96% 4,25% -0,71% 12/07/2018

S&P 500 (EUA) 2.798 0,87% 2,94% 4,66% 12/07/2018

IPC (México) 48.696 -0,67% 2,17% -1,33% 12/07/2018

STOXX 600 (Europa) 385 0,29% 1,42% -0,99% 09:04:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.684 0,44% 0,62% -0,04% 09:04:41

DAX (Alemanha) 12.537 0,45% 1,87% -2,95% 09:04:42

CAC 40 (França) 5.428 0,40% 1,96% 2,17% 09:04:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.597 1,85% 1,31% -0,74% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.831 -0,23% -0,57% -14,39% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.268 0,00% 1,19% 3,35% 04:21:27

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 58,0 -0,50% -4,05% -18,07% 08:10:00

Cobre (USd/lb.) 276,6 -0,34% -6,76% -17,18% 09:09:40

Ouro (USD/t oz.) 1.239,8 -0,68% -1,17% -6,32% 09:09:42

Prata (USD/t oz.) 15,8 -1,17% -2,40% -8,96% 09:09:41

Platina (USD/t oz.) 831,2 -1,80% -3,09% -12,26% 09:09:41

Paládio (USD/t oz.) 934,2 -1,54% -1,76% -10,67% 09:09:36

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 74,6 0,13% -5,91% 15,12% 09:09:40

Petróleo WTI (USD/bbl.) 70,6 0,33% -4,84% 18,75% 09:09:41

Gasolina (USd/gal.) 207,0 0,25% -3,76% 6,15% 09:09:40

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 -0,32% -4,65% -0,68% 09:09:41

Etanol (USD/gal.) 1,4 -7% -174% -336% 23:34:21

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 355,5 -0,97% -4,24% -7,42% 09:08:17

Soja (USd/bu.) 841,0 -1,09% -4,43% -13,81% 09:09:34

Café Robusta (USD/MT) 1.675,0 -0,36% -0,89% -5,47% 09:09:00

Café Arábica (USD/bag) 146,3 -0,58% -2,79% -13,20% 12/07/2018

Açúcar (USd/lb.) 11,0 -0,81% -10,37% -27,81% 09:09:39

Boi Gordo (USd/lb.) 107,6 1,27% -2,20% -3,52% 12/07/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

13 de Julho de 2018 
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Eletrobras: Cia avalia impactos das decisões da 

justiça sobre venda de distribuidoras 

 
Ontem, após fechamento de mercado, a Eletrobras 
divulgou um comunicado, no qual informa estar avaliando 
o alcance e os impactos das decisões proferidas pela 
Justiça sobre o processo de privatização das distribuidoras 
hoje controladas pela estatal.  
 
Ontem, a Justiça Federal no Rio de Janeiro suspendeu o 
leilão das seis distribuidoras da Eletrobras, marcado para o 
dia 26 de julho. Em seu despacho, a juíza Maria do Carmo 
Freitas Ribeiro citou a liminar concedida pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que 
proibiu a privatização de empresas públicas, sociedades de 
economia mista, subsidiárias e controladas sem aval do 
Congresso no dia 27 de junho. Após essa decisão, o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
decidiu suspender o edital do leilão de privatização das 
distribuidoras. A Advocacia-Geral da União (AGU) vai 
recorrer da decisão. 
 
Além da decisão da Justiça Federal no Rio de Janeiro, a 
Justiça Federal no Piauí concedeu uma liminar que 
suspende os efeitos de uma assembleia que aprovou a 
privatização da Cepisa, distribuidora da Eletrobras que atua 
no Estado. Como a assembleia é condição necessária para 
a realização do leilão da empresa, a decisão, 
consequentemente, suspende também a realização da 
licitação. 
 
Impacto: Negativo. A venda das distribuidoras e, por 
consequência, o leilão de privatização são medidas 
essenciais para a Eletrobras, uma vez que vai em linha com 
a sua estratégia do management de desalavancagem 
financeira da estatal. A medida é de suma importância para 
melhorar a eficiência do sistema integrado nacional, além 
da rentabilidade, da Eletrobras. Assim, a decisão de 
suspender o leilão das distribuidoras, afeta diretamente o 
plano da estatal.  
 
Vale comentar: ainda ontem, Eunício de Oliveira, presidente 
do Senado, se recusou a pautar o PL das venda dessas 
distribuidoras antes do recesso parlamentar. O fato também 
é negativo para a Companhia. Isto, porque para evitar o 
risco jurídico, a melhor saída seria realizar a venda das 
distribuidoras após a aprovação do projeto no Congresso (e 
sansão do presidente). Os papéis devem reagir de forma 
negativa na sessão. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 75.856 1,96% 4,25% -0,71% 12/07/2018

IBrX (Ibrx 100) 31.211 1,90% 4,17% -1,28% 12/07/2018

IMOB (Imobiliário) 647 2,23% 5,62% -14,93% 12/07/2018

INDX (Industrial) 15.089 1,16% 3,64% 0,01% 12/07/2018

IFNC (Financeiro) 7.910 2,14% 6,89% -1,39% 12/07/2018

ICON (Consumo) 3.188 1,20% 3,68% -15,20% 12/07/2018

IMAT (Materias básicos) 3.238 1,66% 3,00% 32,21% 12/07/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.098 0,51% 1,39% -1,60% 12/07/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.017 0,13% 3,37% -3,20% 12/07/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.144 -0,54% 0,88% -3,71% 12/07/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.194 1,80% 4,00% -4,71% 12/07/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.415 1,63% 3,27% -3,09% 12/07/2018

ITAG (Tag Along) 15.862 1,90% 4,35% -4,23% 12/07/2018

IDIV (Div idendos) 3.953 1,08% 4,06% -3,08% 12/07/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,896 -0,37% -0,50% -14,98% 09:19:40

Selic 6,50% 20/06/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,0x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 10,6x -

DI Jan 21 9,29% -1 p.p. -65 p.p. 23 p.p. 09:04:31

DI Jan 23 10,70% -1 p.p. -65 p.p. 71 p.p. 09:04:22

CDS 5 anos (em p.b.) 247 -2 p.p. -17 p.p. 85 p.p. 09:19:05

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 5.465 1.025 4.440 -490 -8.895

Inv estidor Estrangeiro 187.529 58.590 128.939 5.786 40.089

Fundos 135.543 266.795 -131.252 -5.076 -27.029

Pessoa Física 2.060 1.985 75 10 -2.760

Variação líquida
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Eztec: Prévia operacional do 2T18 

 
A EZTEC construtora e incorporadora com atuação em São Paulo, Osasco, Guarulhos, ABC, Santos e Jundiaí anunciou sua prévia 
operacional do segundo trimestre de 2018 (2T18). 
 
Valor Geral de Vendas (VGV): No 2T18, a EZTEC não realizou lançamentos, contudo adquiriu 5% adicionais no empreendimento Jardins 
do Brasil – Osasco SP (perfazendo participação final de 46,25%), representando um VGV de R$23,8 milhões. O VGV acumulado da 
companhia é de R$129 milhões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lançamento Futuro: O mais expressivo incremento nas perspectivas de lançamento futuro, está na aquisição do projeto residencial do 
Parque da Cidade, duas torres de alto padrão inseridas no complexo do Parque da Cidade (Chácara Santo Antônio - SP). A composição 
do complexo, desenvolvida pela OR (empresa do grupo Odebrecht), inclui desde torres comerciais – algumas das quais já concluídas –, 
a um hotel 5 estrelas e um shopping. A aquisição em questão, por sua vez, refere-se somente ao segmento residencial. Apesar da 
aquisição ter se dado com o projeto já aprovado (ainda na planta), seu lançamento e construção cabem a EZTEC. O custo da aquisição 
totaliza R$90 milhões, dos quais metade já foram pagos. Uma vez lançado, este projeto contribuirá com um VGV de aproximadamente 
R$500 milhões. 
 
Vendas Líquidas: As vendas líquidas somaram de R$ 79,7 milhões (-34% T/T) no período, decomposta entre vendas brutas de R$ 134,5 
milhões, com retração de 31% em relação ao trimestre anterior e distratos de R$ 54,8 milhões. A velocidade de vendas no 2T18, medido 
pelo indicador VSO (Vendas sobre Oferta), atingiu 10,1%.  
 
Distratos: No 2º tri, foram distratados  R$ 54,8 milhões (-25% T/T).  
 
Impacto: Marginalemente Negativo. A empresa segue concentrando seus esforços para realizar as vendas de unidades em estoques, e  
assim, paralisou os lançamentos de novos empreendimentos. O objetivo da companhia permanece com foco em reduzir o impacto 
negativo dos elevados níveis de distratos, algo que deve continuar a pressionar margens e rentabilidade da Ezetec.  
 
Além disso, precisamos aguardar se estas vendas foram feitas com alto nível de descontos, o que pode impactar ainda mais as margens 
da Ezetec. É neste contexto que preferimos os players de baixa renda (sendo Tenda e MRV nossas Top Picks), uma vez que a expectativa de 
recuperação no segmento de média/alta renda sinaliza ser mais demorada do que o esperado – como evidenciado por todos os pares da 
média/alta renda.  
 

PRÉVIA OPERACIONAL – 2º TRIMESTRE 
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MRV: Prévia Operacional do 2º tri  

 
A MRV Engenharia, maior construtora residencial da América Latina, anunciou ontem, após o fechamento do mercado, seus dados 
operacionais referentes ao 2º trimestre de 2018 (2T18).  
 
As vendas contratadas no trimestre somaram R$1,53 bilhão (+1,7% T/T e +5,4% A/A). Foram 10.425 unidades, ao preço médio de R$147 
mil. A maior parte dos lançamentos ocorreu em grandes cidades (capitais e regiões metropolitanas), onde há grande concentração de 
demanda.  
 
As vendas líquidas foram de R$1,28 bilhão (+4,1% T/T e +10,0 A/A), representando 8.748 unidades líquidas. As unidades distratadas 
somaram 1.677 unidades (-9,5% T/T e -12,4% A/A). A relação de distratos sobre vendas foi de 16,1% (-1,9 p.p. T/T e -4,1 p.p. A/A). O 
distrato continua com trajetória de queda com tendência a zero nos próximos semestres. 
 
Em relação aos lançamentos, foram de R$ 1,7 bilhão em VGV (+112,3% T/T e +28,3% A/A). Este foi o melhor 2º trimestre de lançamentos 
dos últimos 7 anos. O banco de terrenos encerrou o período em 43,2 mil unidades com alvará de construção, totalizando R$ 6,5 bilhões 
em VGV, dos quais R$ 3,0 bilhões já possuem registro de incorporação (RI) emitidos, equivalente a 19,5 mil unidades. Além disso, foram 
adquiridos 48 terrenos, representando um VGV potencial de R$ 3,3 bilhões e 22 mil unidades. 
 
Impacto: Positivo. A MRV reportou mais um trimestre operacional robusto, com recorde histórico de lançamentos. A prévia mostrou forte 
avanço nas vendas líquidas e queda nos distratos. Mais: o trimestre reportou o melhor 2º trimestre da história da companhia. A empresa 
segue capturando os ganhos de sua estratégia comercial eficiente, onde cada microrregião das cidades deve manter um estoque mínimo 
de unidades disponíveis para capturar a demanda daquele mercado. 
 
Esperamos que os lançamentos acelerem ainda mais nos próximos trimestres em meio ao foco da MRV na aprovação das unidades de 
lançamentos em regiões que ainda tem baixa oferta de produtos e demanda reprimido, o que contribuirá para o aumento no volume de 
lançamentos nos próximos trimestres. 
 
Em relação aos distratos, a empresa segue com a implementação do modelo de vendas chamado “Venda Garantida”, onde a principal 
mudança se dá no reconhecimento da venda que será contabilizada apenas no momento do repasse (distrato zero). Neste trimestre, a 
MRV deixou de reconhecer R$ 59,1 milhões a mais em venda a qual será reconhecida nos próximos trimestres. Portanto, a tendência segue 
de queda para os distratos. 
 
A MRV ainda reportou forte geração de caixa operacional no trimestre, atingindo R$ 98 milhões, fruto da gestão eficiente da companhia. É 
o 24º trimestre consecutivo de geração de caixa. Esperamos repercussão positiva no mercado, e manutenção da tendência desse 
resultado.  
 

PRÉVIA OPERACIONAL – 2º TRIMESTRE 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos:  Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 656,5 milhões na B3 no pregão da última terça-feira 
(10). Naquele dia, o Ibovespa terminou em baixa de 0,20%, aos 74.862 pontos. Em julho, o saldo de recursos externos na B3 virou e 
agora está positivo em R$ 592,7 milhões. Com isso, o saldo de capital estrangeiro na bolsa em 2018 segue negativo em R$ 9,355 
bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Julho Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Julho 10/07/2018* 

Inves. Estrangeiro 657 593 -9.355 52,60% 

Institucional -800 -851 8.554 20,37% 

Pessoa Física 168 158 478 21,50% 

Instit. Financeira -17 52 1.605 4,78% 

Emp. Priv/Publ -8 48 -1.266 0,75% 

Outros 0 0 -17 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 

13-jul 

09:00 Brasil PMS: Volume de Serviços (YoY %) Mai - - 2.20% 

09:30 EUA Preços de Exportações/Importações (% MoM) Jun - - 0.60% 

09:30 EUA Indice de Preços de Importados (YoY%) Jun - - 4.30% 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Jul - - - 

13:30 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - - - 
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AGENDA DE RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE 

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

WEG 18/07/2018 Pré 19/07/2018 Multiplus 06/08/2018 Pós 07/08/2018 

Tim 19/07/2018 Pós 20/07/2018 BB Seguridade 06/08/2018 - 07/08/2018 

Grupo Pão de Açúcar 24/07/2018 Pós 25/07/2018 AES Tietê 07/08/2018 - - 

Fibria 25/07/2018 Pré 25/07/2018 Iguatemi 07/08/2018 Pós 08/10/2018 

Telefônica Brasil (Vivo) 25/07/2018 Pré - Hermes Pardini 07/08/2018 Pós 08/08/2018 

Banco Santander 25/07/2018 Pré 25/07/2018 Grupo Technos 07/08/2018 Pós 08/08/2018 

Vale 25/07/2018 Pós 26/07/2018 Tupy 07/08/2018 Pós 08/08/2018 

Odontoprev 25/07/2018 Pós 26/07/2018 Comgás 07/08/2018 Pós 08/08/2018 

Carrefour 25/07/2018 Pós 26/07/2018 Braskem 08/08/2018 - - 

Banco Inter 25/07/2018 - 26/07/2018 Burger King 08/08/2018 - 09/08/2018 

Energias do Brasil 25/07/2018 - 26/07/2018 Energisa 08/08/2018 - 09/08/2018 

AmBev 26/07/2018 - - Cosan 08/08/2018 - 09/08/2018 

Bradesco 26/07/2018 - - BR Insurance 09/08/2018 - 10/08/2018 

Cia Hering 26/07/2018 Pós - Copel 09/08/2018 Pós 10/08/2018 

Copasa 26/07/2018 - - CCR 09/08/2018 - - 

Grendene 26/07/2018 Pós 27/07/2018 Cyrela 09/08/2018 Pós 10/08/2018 

Ecorodovia 26/07/2018 Pós 27/07/2018 Engie 09/08/2018 Pós 10/08/2018 

Grupo Fleury 26/07/2018 Pós 27/07/2018 Brasil Brokers 09/08/2018 Pós 10/08/2018 

Estácio 26/07/2018 Pós 27/07/2018 B2W 09/08/2018 Pós 10/08/2018 

Lojas Renner 26/07/2018 Pós 27/07/2018 [B]³ 09/08/2018 Pós 10/08/2018 

Hyperapharma 27/07/2018 - - BRF 10/08/2018 - 10/08/2018 

Usiminas 27/07/2018 Pré 27/07/2018 Alpargatas 10/08/2018 - - 

Embraer 27/07/2018 - - Cesp 10/08/2018 - - 

AES Eletropaulo 27/07/2018 Pós 31/07/2018 Alliar 13/08/2018 - - 

Klabin 30/07/2018 Pré 31/07/2018 Bradespar 13/08/2018 - - 

Cielo 30/07/2018 Pós 31/07/2018 Direcional 13/08/2018 Pós 14/08/2018 

Aliansce 01/08/2018 - 02/08/2018 Construtora Tenda 13/08/2018 Pós 14/08/2018 

Duratex 01/08/2018 - 02/08/2018 Eletrobras 13/08/2018 Pós 14/08/2018 

Arezzo 01/08/2018 - 02/08/2018 CPFL 13/08/2018 - 14/08/2018 

Trans.Paulista 01/08/2018 - 02/08/2018 General Shopping 14/08/2018 - - 

GOL 02/08/2018 Pré 02/08/2018 Helbor 14/08/2018 Pós 15/08/2018 

Banco ABC Brasil 03/08/2018 Pós 06/08/2018 Banrisul 14/08/2018 Pós 16/08/2018 
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EQUIPE ECONÔMICA 
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Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 
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Guilherme Diniz 
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Ricardo Maia 
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Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

TRADING 
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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 da Instrução Artigo 21 CVM N° 598/2018, 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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