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Braskem: Odebrecht “queima” Braskem em acordo 
Impacto: Neutro. 
 

 

Hypera Pharma (ex-Hypermarcas): Cia negocia acordo 
de leniência 
Impacto: Negativo.  
 
 
Petrobras (i): Governo aciona AGU para fim de impasse no 
pré-sal 
Impacto: Marginalmente Negativo. 
 
 
Petrobras (ii): Novo plano de investimento da Petrobras 
pode ser maior 
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 83.622 -3,37% -2,90% 9,45% 17/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.720 -0,09% 2,72% 1,74% 17/05/2018

IPC (México) 45.788 -1,36% -5,32% -7,23% 17/05/2018

STOXX 600 (Europa) 395 -0,13% 2,62% 1,61% 09:01:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.780 -0,12% 3,61% 1,20% 09:01:32

DAX (Alemanha) 13.112 -0,11% 3,97% 1,51% 09:01:31

CAC 40 (França) 5.629 0,04% 1,97% 5,96% 09:01:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.930 0,40% 2,06% 0,73% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.193 1,24% 3,60% -3,44% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.087 -0,11% 1,75% 0,37% 04:19:12

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 65,6 0,68% 3,57% -7,35% 17/05/2018

Cobre (USd/lb.) 306,5 -0,70% -0,29% -7,90% 09:06:28

Ouro (USD/t oz.) 1.286,6 -0,14% -2,47% -2,43% 09:06:30

Prata (USD/t oz.) 16,4 -0,19% 0,15% -5,02% 09:06:31

Platina (USD/t oz.) 885,6 -0,73% -2,08% -6,18% 09:06:26

Paládio (USD/t oz.) 976,3 -0,12% 1,64% -7,20% 09:05:22

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 79,8 0,59% 6,80% 21,82% 09:06:30

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,6 0,15% 4,42% 19,21% 09:06:28

Gasolina (USd/gal.) 225,8 0,71% 5,99% 13,38% 09:06:29

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 -0,21% 3,26% 2,88% 09:06:19

Etanol (USD/gal.) 1,5 61% 165% 186% 09:01:06

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 400,3 1,27% -0,12% 8,99% 09:06:19

Soja (USd/bu.) 1.004,0 0,95% -4,24% 2,11% 09:06:28

Café Robusta (USD/MT) 1.755,0 0,29% -0,06% -0,51% 09:06:20

Café Arábica (USD/bag) 145,4 -0,34% -4,72% -9,27% 17:42:01

Açúcar (USd/lb.) 11,7 0,78% -0,77% -22,47% 09:06:10

Boi Gordo (USd/lb.) 99,1 0,05% -5,19% -10,32% 17/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Braskem: Odebrecht “queima” Braskem em 

acordo 

 
Segundo matéria veiculada no Valor, o acordo entre a 
Odebrecht e os 5 maiores bancos do Brasil, para conseguir 
até R$ 2,6 bilhões em novas linhas de crédito ao longo 
deste ano e do próximo, deve consumir integralmente o 
espaço do grupo para manejar suas dívidas em cima da 
garantia de seu principal ativo, a Braskem. Sua fatia na 
petroquímica equivale a R$ 14,5 bilhões, pela cotação em 
bolsa. Em favor dos bancos, as ações ordinárias estão 
penhoradas e as preferenciais, cedidas fiduciariamente 
(incluindo os dividendos). As negociações podem ser 
concluídas nos próximos dias. 
 
O consenso entre os bancos tem se mostrado difícil e, por 
isso, com alterações constantes na estrutura negociada. 
Mas, pelas conversas atuais, é possível que o total de 
dívidas garantidas com as ações da Braskem fique entre R$ 
11 bilhões e R$ 13 bilhões - ou seja, quase todo o valor de 
mercado da participação na petroquímica. 
 
Impacto: Neutro. A principal expectativa segue com a 
possiblidade de avanço das negociações envolvendo a 
venda do controle da empresa no curto prazo. A solução 
entre bancos e Odebrecht pode contribuir para um desfecho 
mais rápido. Essa reorganização societária (envolvendo as 
tratativas entre Petrobras e Odebrecht) deve destravar mais 
valor para o papel. A medida ainda contribui para aprimorar 
a governança corporativa da Braskem, algo que ficou “em 
cheque” nos últimos anos após envolvimento nas 
investigações da Lava Jato. O movimento vai em linha com 
as demais estratégias do negócio, criando valor para todos 
os seus atuais acionistas. Não podemos descartar, também, 
a migração da empresa para o Novo Mercado, como 
processo para essa venda de controle. 
 
Olhando para a frente, seguimos otimistas com a Braskem. 
O management deve prosseguir com a estratégia de 
garantir eficiência operacional e maior geração de caixa 
operacional. A melhora na geração de caixa e, redução dos 
investimentos devem contribuir para a melhor distribuição 
de dividendos da Companhia. 
 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 83.622 -3,37% -2,90% 9,45% 17/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.315 -3,36% -3,27% 8,54% 17/05/2018

IMOB (Imobiliário) 652 -3,29% -8,23% -14,30% 17/05/2018

INDX (Industrial) 16.012 -2,02% -0,60% 6,12% 17/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.318 -4,32% -10,36% 3,71% 17/05/2018

ICON (Consumo) 3.324 -3,41% -7,96% -11,59% 17/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.462 -1,21% 6,89% 41,39% 17/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.269 -1,53% -5,82% 3,87% 17/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.251 -1,61% -7,61% 2,43% 17/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.265 -0,55% -3,08% 1,74% 17/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.145 -3,16% -3,89% 3,39% 17/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.511 -2,55% -2,96% 0,75% 17/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.327 -3,40% -4,53% 4,61% 17/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.155 -3,30% -6,21% 2,04% 17/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,719 -0,60% -5,73% -10,94% 09:16:29

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,1x -

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

DI Jan 21 8,76% 6 p.p. 90 p.p. -30 p.p. 09:02:40

DI Jan 23 9,86% 5 p.p. 83 p.p. -13 p.p. 09:02:41

CDS 5 anos (em p.b.) 196 2 p.p. 31 p.p. 35 p.p. 09:15:44

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 15.855 4.440 11.415 1.565 1.880

Inv estidor Estrangeiro 123.348 130.569 -7.221 -10.116 22.791

Fundos 287.878 290.575 -2.697 5.886 -27.226

Pessoa Física 4.015 1.030 2.985 1.200 2.025

Variação líquida
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Hypera Pharma (ex-Hypermarcas): Cia negocia acordo de leniência 

 
A Hypera (antiga Hypermarcas) negocia acordo de leniência com a Procuradoria-Geral da República. Segundo o jornal Valor 
Econômico, o órgão do Ministério Público Federal (MPF) já apresentou à companhia farmacêutica o valor da multa pretendida: R$ 2 
bilhões. 
 
Inicialmente, a empresa está disposta a pagar menos da metade disso, R$ 850 milhões, ao admitir o pagamento de propina a políticos 
em troca de benefícios. Paralelamente às negociações, o principal acionista da companhia, João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, e o 
presidente recém-afastado, Claudio Bergamo, também negociam acordos de delação premiada. Eunício, Romero Jucá (RR), Renan 
Calheiros (AL), Eduardo Braga (AM), Eduardo Cunha e Chalita são mencionados como beneficiários do esquema.  
 
Impacto: Negativo. Aguardamos os avanços do acordo de leniência com a entidade pública de Brasília, fundamental para que a Hypera 
mantenha seus contratos comerciais e financeiros em dia. Ainda é difícil mensurar os impactos com relação às investigações, uma veza 
que os valores/multas não foram acordados. Contudo, ressaltamos que tais fatores podem afetar o desempenho e rentabilidade da 
Hypera, estando, portanto, sujeitas a riscos financeiros e alterações do Guidance para os próximos anos. Se confirmado os R$ 2 bilhões 
de multa, o reflexo é extremamente negativo para a Cia. A meta da Hypera para 2018, é atingir R$ 1,3 bilhões de Ebitda e R$ 1,1 bilhão 
de Lucro Líquido (+50% e +80% valor da multa, respectivamente) no final do período. Assim, recomendamos cautela, no curto prazo, 
com os papéis da Cia, que podem continuar pressionados para baixo em meio à insegurança jurídica em torno da Hypera.  
 
Petrobras (i): Governo aciona AGU para fim de impasse no pré-sal 
 
O governo frustrou as expectativas do mercado sobre o anúncio de um acordo com a Petrobras em torno do contrato de cessão 
onerosa, que tinha como prazo ontem, dia 17, e levou o impasse para a Advocacia-Geral da União (AGU). A comissão interministerial 
instituída em janeiro para encaminhar uma revisão contratual terminou seus trabalhos, depois de 120 dias, sem ter alcançado um 
entendimento definitivo. Apesar de nítidos avanços e da proximidade de acordo sobre a cessão onerosa, um dos temas ainda sem 
consenso é se o provável pagamento da União à Petrobras deve ser cotado em reais ou em dólares. Haveria, ao todo, três ou quatro 
divergências entre os dois lados. 
 
Em nota divulgada ontem à noite, o Ministério da Fazenda disse que a comissão interministerial "teve êxito" em seus trabalhos, mas 
não divulgará seu relatório até a conclusão das negociações. Entre os avanços, a Fazenda citou a construção de uma base única de 
informações a ser utilizada para um cálculo do valor final do contrato, envolvendo a curva de produção do volume contratado e datas 
de referência. De acordo com a nota, a União optou por realizar consulta jurídica a outros órgãos de governo para orientar seus 
representantes, responsáveis por negociar com a Petrobras. A estatal não participará das tratativas com a AGU porque isso poderia 
causar problemas com seus acionistas minoritários - não se pode aceitar o sócio controlador como árbitro de uma suposta conciliação, 
disseram pessoas ligadas à empresa. 
 
"A partir disso [consulta à AGU], União e Petrobras retomam as negociações que resultarão em minuta de aditivo contratual acordada 
entre as partes e que será enviada para deliberação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)", conclui a nota, sem indicar 
previsão de data. Contudo, para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, a conciliação não deve demorar. "Minha expectativa 
pessoal é [de solução] em uma semana". 
 
Apesar de não ter chegado a uma conclusão definitiva, nos bastidores a equipe econômica ainda tenta mostrar algum otimismo com 
as chances de resolver a questão nas próximas semanas e, assim, conseguir viabilizar o leilão dos excedentes de petróleo na área do 
pré-sal relativa à cessão onerosa. A percepção é que, se isso for resolvido e tiver um sinal claro de um leilão dessa mega-área, uma 
injeção de ânimo pelo canal das expectativas pode dar um combustível extra para a economia. A AGU vai dar um parecer indicando 
quais as suas interpretações jurídicas para os temas que ficaram sem solução. A Petrobras não é parte direta na consulta, mas sua visão 
geral está representada pelo Ministério de Minas e Energia, segundo fontes. Na outra ponta está o Ministério da Fazenda, por meio da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O Tribunal de Contas da União (TCU) também pode ser acionado para dar uma 
posição. 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Petrobras (i) : Governo aciona AGU para fim de impasse no pré-sal 
 
Impacto: Marginalmente negativo. O não acordo ente a União e a estatal frustrou -- em partes -- as expectativas do mercado, que esperava 
uma resolução desse impasse dentro do prazo estabelecido. No entanto, tudo indica que o desfecho não deve demorar. Isto é algo que 
pode destravar mais valor para os papéis da estatal no curto prazo.  
 
Seguimos otimistas com petrobras. Sustentamos nossa recomendação, em meio: (i) processo de vendas de ativos; (ii) melhora 
operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) contínua  desalavancagem financeira. 
 
 
Petrobras (ii): Novo plano de investimento da Petrobras pode ser maior 
 
O presidente da Petrobras, Pedro Parente, vê espaço para que a empresa volte a aumentar os investimentos, ainda que de forma 
pontual, na nova versão do plano de negócios da companhia. A petroleira prepara uma revisão do atual plano, que prevê aportes de 
US$ 74,5 bilhões entre 2018 e 2022, montante praticamente estável em relação ao planejamento estratégico anterior. 
 
Segundo Parente, a decisão de aumentar ou não os investimentos dependerá do resultado dos próximos leilões, que podem 
demandar maiores compromissos da empresa em exploração nos próximos anos. A escalada dos preços do barril do petróleo e do 
dólar também podem influenciar a revisão das metas. 
 
Nos últimos quatro leilões que a companhia participou, desde o ano passado, a estatal recompôs seu portfólio exploratório ao 
adicionar 17 novos blocos a sua carteira de ativos. 
 
"O que a gente enxerga, neste momento, é que talvez possa haver algum incremento, mas não seria uma mudança estrutural no nível de 
investimentos. Depende um pouco dos resultados da companhia nos próximos leilões. Isso eventualmente pode ensejar uma atualização 
desses valores, mas não é nada estrutural", disse Parente.  
 
Ainda segundo o executivo, a Petrobras espera divulgar ao mercado entre o fim de julho e início de agosto a meta de desalavancagem 
para o 2019. Em paralelo, a companhia trabalha na revisão de seu plano de negócios. Segundo Parente, a versão 2019-2023 deve ser 
publicada até o fim do ano. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Petrobras segue ativa para recompor seu portfólio exploratório e em sua carteira de ativos. Em nossa 
visão, a companhia deve aumentar a representatividade do gás natural nos negócios da Cia. A Petrobras tem aumentado sua produção 
de gás no exterior e vem adotando parcerias estratégicas para expansão dos negócios. Por sinal, gostamos desse modelo de parceria para 
outras áreas da estatal, permitindo assim, uma maior mitigação de risco, reequilíbrio dos investimentos futuros, e fortalecimento da 
governança sobre o projeto.  
 
 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 46,3 milhões da B3 no pregão da última terça-feira (15). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,12%, aos 85.130 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 
300,2 milhões. No ano, porém, o saldo de capital estrangeiro na B3 segue positivo em R$ 4,121 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 15/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -46 -300 4.121 47,98% 

Institucional -125 25 3.773 29,31% 

Pessoa Física 132 45 -2.886 17,55% 

Instit. Financeira 10 297 524 4,69% 

Emp. Priv/Publ 30 -67 -5.527 0,48% 

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 

18-mai 

08:00 Brasil IGP-M (2ª prévia) (MoM %) Mai - - 0.40% 

04:00 EUA Discurso de L. Mester (Fed Cleveland) - - - - 

10:15 EUA Discurso de R. Kaplan (Fed Dallas) - - - - 

10:15 EUA Discurso de L. Brainard (Diretoria do Fed) - - - - 

23:00 China Expectativas Econômicas Mai - - - 
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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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