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Setor de Construção: Lançamentos e vendas em SP têm 
alta em novembro 
Impacto: Positivo.   
 

 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 79.752 0,51% 4,39% 4,39% 15/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.786 0,67% 4,21% 4,21% 12/01/2018

IPC (México) 49.387 0,51% 0,07% 0,07% 15/01/2018

STOXX 600 (Europa) 399 0,41% 2,64% 2,64% 09:20:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.773 0,05% 1,11% 1,11% 09:20:51

DAX (Alemanha) 13.334 1,01% 3,22% 3,22% 09:20:51

CAC 40 (França) 5.530 0,36% 4,09% 4,09% 09:20:45

NIKKEI 225 (Japão) 23.952 1,00% 5,21% 5,21% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.437 0,77% 3,91% 3,91% 06:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.049 -0,47% -0,27% -0,27% 04:09:31

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 319,2 -0,84% -3,30% -3,30% 09:25:40

Ouro (USD/t oz.) 1.334,2 -0,05% 1,90% 1,90% 09:25:50

Prata (USD/t oz.) 17,0 -0,56% -0,58% -0,58% 09:25:43

Platina (USD/t oz.) 993,1 -0,31% 5,84% 5,84% 09:25:49

Paládio (USD/t oz.) 1.107,9 0,23% 4,42% 4,42% 09:25:02

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,3 -1,38% 3,62% 3,62% 09:25:45

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,9 -0,67% 5,71% 5,71% 09:25:48

Gasolina (USd/gal.) 183,4 -0,84% 2,12% 2,12% 09:25:28

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,1 -4,16% 3,86% 3,86% 09:25:20

Etanol (USD/gal.) 1,4 44% 66% 66% 00:35:50

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 347,5 0,36% -0,93% -0,93% 09:23:44

Soja (USd/bu.) 966,3 0,60% 0,47% 0,47% 09:25:51

Café Robusta (USD/MT) 1.732,0 0,17% 0,81% 0,81% 09:25:06

Café Arábica (USD/bag) 154,0 0,03% -2,22% -2,22% 09:27:47

Açúcar (CNY /MT) 5.818,0 -0,26% -2,02% -2,02% 16/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 119,5 0,48% - - -

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

16 de janeiro de 2018 
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Eletrobras: Conselho aprova adesão a OPA da 

Energisa MT 
 
O conselho de administração da Eletrobras aprovou a 
adesão da estatal à oferta pública para aquisição de ações 
(OPA) da Energisa Mato Grosso, que será realizada pela 
Energisa nesta tarde. 
 
A Eletrobras pretende vender o equivalente a 55,42% das 
ações ON e 69,14% das PN da Energisa MT que possui 
atualmente. No total, a Eletrobras é titular de 46.868.429 
ações da companhia, sendo 2.108.717 ON e 44.759.712 PN. 
O preço de venda da OPA foi fixado em R$ 8,60 por ação ON 
e PN. Portanto, a Eletrobras receberá cerca de R$ 276 
milhões na operação. 
  
Em Fato Relevante, a Eletrobras explica que as demais 
ações da Energisa MT em seu poder estão bloqueadas em 
garantias de ações judiciais e outros contratos celebrados 
pela estatal. 
  
Impacto: Positivo. A Eletrobras vem adotando medidas 
favoráveis para a melhora de sua estrutura de capital. A 
medida é positiva e, embora alienado em garantias de 
ações judiciais, os recursos contribuem para o processo de 
desalavancagem da estatal. Esse programa de redução do 
endividamento da companhia segue como um dos 
principais drivers para os papéis da Eletrobrás.  
  
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.  
 
 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 79.752 0,51% 4,39% 4,39% 15/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.905 0,53% 4,08% 4,08% 15/01/2018

IMOB (Imobiliário) 777 1,77% 2,10% 2,10% 15/01/2018

INDX (Industrial) 15.887 0,65% 5,30% 5,30% 15/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.464 0,45% 5,52% 5,52% 15/01/2018

ICON (Consumo) 3.764 0,81% 0,11% 0,11% 15/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.723 0,69% 11,19% 11,19% 15/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.444 0,58% -0,73% -0,73% 15/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.085 0,53% -1,56% -1,56% 15/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.250 -0,05% 1,07% 1,07% 15/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.137 0,51% 3,32% 3,32% 15/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.562 0,41% 2,80% 2,80% 15/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.197 0,52% 3,83% 3,83% 15/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.208 0,39% 3,34% 3,34% 15/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,217 -0,04% 2,98% 2,98% 09:35:49

Selic 7,00% 15/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,8x -

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

DI Jan 21 8,90% 4 p.p. -39 p.p. -16 p.p. 09:35:41

DI Jan 23 9,71% 7 p.p. -55 p.p. -28 p.p. 09:35:51

CDS 5 anos (em p.b.) 145 0 p.p. -20 p.p. -17 p.p. 09:01:30

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.210 600 13.610 165 2.410

Inv estidor Estrangeiro 141.610 190.402 -48.792 -2.712 -5.296

Fundos 220.360 181.031 39.329 2.087 2.696

Pessoa Física 3.795 1.595 2.200 460 1.155

Variação líquida
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Setor de Construção: Lançamentos e vendas em SP têm alta em novembro 

 
Os dados do Secovi-SP mostrou que o desempenho do setor imobiliário no mercado paulistano - o maior do país - foi marcado, em 
novembro de 2017, por forte aquecimento de lançamentos e vendas. Foram vendidas 3.869 unidades residenciais novas, com alta de 
124,4%, na comparação anual e de 95,3% em relação a outubro. Segundo os dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio 
(Embraesp) divulgados pelo Secovi-SP apontam crescimento de 79,8% do volume lançado ante novembro de 2016, para 6.260 
unidades, e expansão de 177,4% em relação a outubro. 
 
De janeiro a novembro, as vendas de imóveis residenciais novos cresceram 32,8%, para 18.660 unidades, enquanto os lançamentos 
tiveram expansão de 19,3%, para 19.984 unidades. O Valor Geral de Vendas (VGV), em novembro, somou R$ 1,355 bilhão, com altas de 
26,9% e 41,9% na comparação anual e ante outubro, respectivamente. A expansão do VGV abaixo do crescimento do número de 
unidades lançadas indica queda do tíquete médio dos imóveis apresentados ao mercado. 
  
Impacto: Positivo. Os números refletem a recuperação da economia local, o aumento da confiança do consumidor e a sinalização de um 
ciclo mais positivo para o setor imobiliário em 2018. Para este ano, espera-se sinais mais animadores para as construtoras: (i) continuidade 
no aumento de lançamentos; (ii) crescimento nos volumes de vendas; e (iii) redução mais acentuada dos distratos.  
  
Acreditamos que a queda mais acentuada nas taxas de juros do financiamento bancário, combinada a essa melhora da confiança do 
consumidor, continuem a beneficiar o setor imobiliário para os próximos anos.  
  
Dentro do setor, os players de baixa renda seguem mais atraentes (sendo MRV e Tenda nossas Top Picks). No entanto, para 2018, vemos 
um cenário mais positivo para as construtoras voltadas ao público de média/alta renda (especialmente Cyrela). Olhando para frente, 
seguimos otimistas com a empresa, devido a continuidade do foco do management na geração de caixa operacional, redução do estoque 
e melhora da eficiência. A companhia ainda detem maior exposição a terrenos bem localizados em São Paulo, algo que pode impulsionar 
essa recuperação da empresa. Ressaltamos também, a sólida posição financeira da Cyrela, que conta com caixa suficiente para cobrir sua 
dívida líquida, o que coloca a empresa como destaque do setor. 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Direcional: Companhia divulgou sua prévia operacional do 4T17  
 
A Direcional Engenharia, uma das maiores incorporadoras e construtoras do país, com foco no desenvolvimento de empreendimentos 
populares, divulgou sua prévia operacional referente ao quarto trimestre de 2017(4T17).  
 
Valor Geral de Vendas (VGV): No 4T17, a Direcional lançou dez empreendimentos, todos enquadrados no programa MCMV, com VGV 
total de R$ 451 milhões (+43% A/A) e 3.380 unidades. Os lançamentos do MCMV faixas 2 e 3 totalizaram R$797 milhões em 2017 (+31% 
A/A) – registrando recorde em lançamento neste segmento.   
 
As vendas líquidas atingiram VGV de R$ 242 milhões (+35% A/A). Vale destacar o forte crescimento das vendas líquidas no segmento 
MCMV 2 e 3, que representaram R$173 milhões (+31% A/A). Em 2017, as vendas líquidas no segmento MCMV 2 e 3 foram de R$554 
milhões (+138% A/A) registrando recorde de vendas no segmento. 
 
No período, os distratos ficaram em R$ 78 milhões (+12% M/M). Aumento explicado,  principalmente, ao grande volume de entregas do 
segmento MAC (médio padrão) durante o 2S17. Para os próximos trimestres, espera-se redução gradativa no volume de distratos 
considerando o baixo volume de empreendimentos do segmento MAC em construção e consequente redução do volume de entregas. 
Em 2017, os distratos totalizaram R$ 230 milhões (-10% A/A).  
 
A Direcional encerrou o 4T17 com 7.300 unidades em estoque, totalizando VGV de R$ 1,5 bilhão.   
 
Por fim, no 4T17 foram adquiridos oito terrenos voltados ao segmento MCMV 2 e 3, com potencial de construção de 6.460 unidades e 
VGV de R$ 1,018 bilhões (% Direcional). Estes terrenos estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. O custo 
médio de aquisição foi equivalente a 12% do VGV potencial, sendo que 76% do pagamento serão por permuta, que não causa impacto 
no caixa da Companhia no curto prazo. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Direcional reportou forte avanço nas principais linhas de sua prévia operacional. Outro indicador 
importante foi a melhora no nível dos distrato no ano, apesar do avanço na comparação trimestral. O viés segue em tendência baixista 
para os próximos trimestres. Deveremos observar aumento de receita e margens operacionais nos próximos trimestres, visto que há muitas 
unidades em fase de entrega. Agora, praticamente todas as obras no segmento de média renda foram entregues, o que significa aumento 
geração de caixa e queda nos custos para a companhia. 2017 foi um ano importante para a empresa, e continuamos otimistas com a 
perspectiva para a Direcional e seu segmento MCMV em 2018.  
 
 
Embraer: Cia atinge estimativa de entregas para 2017 
 
A Embraer divulgou, nesta manhã (16), seu release de entregas do 4T17. Em 2017, a Embraer entregou um total de 210 jatos em 2017, 
sendo 101 comerciais e 109 executivos (72 leves e 37 grandes). O volume de entregas ficou dentro da estimativa estabelecida para o 
ano que era de 97 a 102 jatos comerciais, de 70 a 80 jatos executivos leves e de 35 a 45 jatos executivos grandes.  
  
No último trimestre do ano foram entregues 23 jatos comerciais e 50 jatos executivos (32 leves e 18 grandes). Em 31 de dezembro, a 
carteira de pedidos firmes a entregar totalizava US$18,3 bilhões.  
  
Impacto: Marginalmente Positivo. Destaque para o volume de entregas que ficou dentro do Guidance divulgado pela Embraer. No entanto, 
olhando para frente, vemos um cenário ainda desafiador para a empresa. Para 2018: (i) Embraer ainda possui um baixo backlog (carteira 
de pedidos) dos jatos da família E1 para passar pelo período de transição com a entrada em operação do primeiro modelo E2; (ii) o 
mercado deve se manter estável nos segmentos de Aviação Executiva e de Defesa & Segurança; (iii) concorrência mais acirrada após 
parceria entre Bombardier e Airbus; (iv) preços ainda voláteis do petróleo também pode influenciar no papel.  
  
Vale ressaltar que nesse cenário de transição e de aumento de custos com as primeiras entregas do E2, podemos ter um impacto mais 
negativo na receita das companhias nos próximos trimestres. Em nossa visão, o potencial de valorização dos papéis da EMBR3 devem 
depender mais do avanço das negociações envolvendo um acordo entre a brasileira e a fabricante americana Boeing. 

PRÉVIA OPERACIONAL 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 357,7 milhões na B3 no pregão da última quinta-feira 
(11). Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,49%, aos 79.365 pontos. É a maior sequência positiva desde outubro de 2015, 
quando houve 15 pregões seguidos de ingresso de recursos por investidores de fora do País. Em 2018, o mercado local acumula 
um saldo positivo de recursos estrangeiros de R$ 3,326 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 11/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 358 3.326 3.326 2,47% 

Institucional -137 -2.005 -2.005 -1,49% 

Pessoa Física -202 -1.134 -1.134 -0,84% 

Instit. Financeira 12 45 45 0,03% 

Emp. Priv/Publ -30 -228 -228 -0,17% 

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 

16-jan 

08:00 Brasil IGP-10 (MoM) Jan - - 0,90% 

08:00 Brasil IPC-S (MoM) 15-jan - - - 

05:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY) Dez - - 1,60% 

11:30 EUA Empire Manufacturing Jan - - 18,0 
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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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