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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Cielo: Controlada adquire 70% da Stelo por R$ 87,5 milhões 
Impacto: Positivo.   
 

 

Eletropaulo: Companhia deve realizar uma oferta 
subsequente de ações (follow on) 
Impacto: Marginalmente Negativo. 
 

 

Embraer: Boeing propõe até US$6 bilhões mais golden 
share 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
Usiminas: Companhia quita US$ 400 milhões em títulos; 
US$ 220 milhões voltam para o caixa 
Impacto: Marginalmente  Positivo.    
 

 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 80.963 -0,28% 5,97% 5,97% 18/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.798 -0,16% 4,65% 4,65% 18/01/2018

IPC (México) 49.912 0,36% 1,13% 1,13% 18/01/2018

STOXX 600 (Europa) 401 0,49% 2,96% 2,96% 09:09:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.717 0,21% 0,38% 0,38% 09:09:37

DAX (Alemanha) 13.408 0,96% 3,80% 3,80% 09:09:36

CAC 40 (França) 5.520 0,47% 3,91% 3,91% 09:09:30

NIKKEI 225 (Japão) 23.808 0,19% 4,58% 4,58% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.488 0,38% 5,46% 5,46% 06:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.006 -0,15% -0,98% -0,98% 04:06:26

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 322,2 0,70% -2,39% -2,39% 09:14:22

Ouro (USD/t oz.) 1.335,0 0,59% 1,96% 1,96% 09:14:36

Prata (USD/t oz.) 17,1 0,74% -0,38% -0,38% 09:14:30

Platina (USD/t oz.) 1.016,6 0,93% 8,34% 8,34% 09:13:11

Paládio (USD/t oz.) 1.105,9 1,15% 4,23% 4,23% 09:11:33

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,0 -0,42% 3,22% 3,22% 09:14:37

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,7 -0,41% 5,41% 5,41% 09:14:37

Gasolina (USd/gal.) 187,3 -0,58% 4,27% 4,27% 09:12:37

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,2 -1,00% 6,91% 6,91% 09:14:30

Etanol (USD/gal.) 1,4 -123% -109% -109% 18/01/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 353,0 0,43% 0,64% 0,64% 09:14:21

Soja (USd/bu.) 976,5 0,36% 1,53% 1,53% 09:12:45

Café Robusta (USD/MT) 1.788,0 -0,28% 4,07% 4,07% 09:11:39

Café Arábica (USD/bag) 156,5 -0,76% -2,34% -2,34% 18/01/2018

Açúcar (CNY /MT) 5.749,0 -0,62% -3,18% -3,18% 19/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 123,5 0,57% 0,86% 0,86% 18/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

19 de janeiro de 2018 
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Cielo: Controlada adquire 70% da Stelo por R$ 

87,5 milhões 
 
Ontem (18), a Cielo informou a aquisição de 70% do capital 
social da Stelo detidas, indiretamente, pelos seus 
controladores, por R$ 87,5 milhões. A compra foi realizada 
por meio de sua controlada, Aliança Pagamentos e 
Participações, que já detinha 30% das ações da Stelo. A 
participação adquirida era detida pela Companhia 
Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo), que é, por sua vez, 
controlada por Banco do Brasil e Bradesco. 
  
Sobre a Stelo: criada em 2014, a Stelo surgiu como uma 
concorrente das chamadas subadquirentes, facilitadoras 
de meios de pagamentos no comércio eletrônico, como 
PagSeguro e PayPal, que se oferecem justamente como 
alternativas a credenciadoras tradicionais como Cielo e 
Rede, esta do Itaú Unibanco. A Stelo também surgiu com a 
proposta de oferecer para consumidores os serviços de 
carteira virtual e moedeiro, uma modalidade de conta pré-
paga virtual. 
  
Impacto: Positivo. A aquisição vai em linha com a estratégia 
da companhia de diversificar a oferta de soluções e serviços, 
explorando novas iniciativas comerciais, por meio de uma 
marca própria e de uma estrutura independente. Essa 
aquisição ainda permite que a Cielo avance na estratégia de 
crescer com uma marca mais popular. O movimento 
também serve para se proteger da crescente concorrência 
em meios de pagamentos e ganhar maior força no comércio 
eletrônico, e pequenos comerciantes. 
  
A aquisição da Stelo ocorre após a tentativa da Cielo de 
comprar a Elavon, adquirida pela Stone, que é controlada 
pela Arpex Capital. A estratégia era justamente a mesma: 
desenvolver uma segunda marca de combate à 
concorrência. Sem sucesso, a Cielo começou a utilizar 
recentemente a Stelo para testar a venda de “maquininhas” 
em um projeto piloto, no interior de São Paulo. 
  
Observamos os últimos resultados da companhia 
pressionados pelo ambiente mais competitivo e volumes 
ainda fracos em função da atividade econômica local em 
uma gradual recuperação. Com relação a suas concorrentes, 
ainda lembramos que a PagSeguro, unidade de meios de 
pagamento do Universo Online (UOL), pediu registro no fim 
de 2017 para fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla 
em inglês) na bolsa de Nova York, a fim de obter recursos 
para expansão; e a Stones, empresa de processamento de 
cartões de crédito e débito, também planeja realizar um IPO 
em NY ate o 2S18. Com o IPO, a Stone busca levantar 
recursos para competir mias forte com Cielo e Rede. 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 80.963 -0,28% 5,97% 5,97% 18/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 33.391 -0,26% 5,61% 5,61% 18/01/2018

IMOB (Imobiliário) 783 1,00% 2,88% 2,88% 18/01/2018

INDX (Industrial) 15.822 -0,74% 4,87% 4,87% 18/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.754 0,44% 9,15% 9,15% 18/01/2018

ICON (Consumo) 3.771 -0,82% 0,29% 0,29% 18/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.732 0,34% 11,57% 11,57% 18/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 38.994 -0,91% -1,86% -1,86% 18/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.071 -1,12% -1,92% -1,92% 18/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.265 0,10% 1,71% 1,71% 18/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.262 -0,18% 4,38% 4,38% 18/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.579 -0,27% 3,49% 3,49% 18/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.421 -0,14% 5,18% 5,18% 18/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.256 -0,41% 4,51% 4,51% 18/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,206 0,16% 3,33% 3,33% 09:24:37

Selic 7,00% 18/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,1x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 13,1x -

DI Jan 21 8,90% -4 p.p. -46 p.p. -16 p.p. 09:23:21

DI Jan 23 9,65% -4 p.p. -72 p.p. -34 p.p. 09:22:47

CDS 5 anos (em p.b.) 147 0 p.p. -17 p.p. -15 p.p. 09:24:12

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.445 650 13.795 35 2.490

Inv estidor Estrangeiro 150.111 191.151 -41.040 2.205 -2.117

Fundos 216.652 184.385 32.267 -2.780 -348

Pessoa Física 3.320 1.800 1.520 590 975

Variação líquida
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Eletropaulo: Companhia deve realizar uma oferta subsequente de ações (follow on) 

 
De acordo com a agência Estado, a Eletropaulo já teria contratado os bancos de investimento que trabalharão em sua oferta 
subsequente de ações (follow on). O sindicato seria formado pelo JPMorgan, Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA e Bradesco BBI. 
Desde que concluiu a migração para o Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança corporativa da B3, a 
distribuidora de energia trabalha na estruturação da operação. O destino dos recursos seria para o financiamento de suas atividades e 
compromissos dos seus negócios. 
  
Impacto: Marginalmente Negativo. Apesar de ser interessante a capitalização da empresa nesse momento de retomada da atividade 
econômica, vemos que a potencial diluição e a possível saída de acionistas relevantes nesse patamar de preços são sinalizações mais 
negativas. Algo que pressionou os papeis na sessão de ontem, e que podem continuar a ter uma performancec negativa no curto prazo. 
Vale lembrar que essa operação era, em parte, esperada pelo mercado.  
  
 
Embraer: Boeing propõe até US$6 bilhões mais golden share 
  
Segundo a agência de notícias Reuters, a Boeing estaria estudando como superar as condições dos militares brasileiros para conseguir 
chegar a um acordo com a Embraer. Diante disso, a empresa americana estaria disposta a manter a "golden share" do governo 
brasileiro e ainda garantiria salvaguardas aos programas de defesa do Brasil, disseram quatro fontes.   
  
A proposta da Boeing precificaria a Embraer em algo entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões. Atualmente, a companhia brasileira tem um 
valor de mercado de cerca de US$ 4,7 bilhões, o que coloca o "prêmio" sobre o preço atual entre 6,5% e 28%, considerando o piso e o 
teto proposto pela americana. 
  
Impacto: Marginalmente Positivo. A Boeing foi obrigada a voltar a fazer um novo planejamento depois que as autoridades brasileiras 
recusaram na semana passada a ideia de transformar a Embraer em uma subsidiária, como, hoje, a Boeing opera na Austrália e Reino 
Unido. Conforme abordamos nos últimos relatórios, o cenário mais provável seria Embraer segregar seu programa E2 (principal foco da 
Boeing) e vender uma participação minoritária a americana. Não são poucos os obstáculos para viabilizar o negócio. 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 os clientes informados. 
  
 
Usiminas: Companhia quita US$ 400 milhões em títulos; US$ 220 milhões voltam para o caixa 
  
A siderúrgica Usiminas informou ontem que concluiu a amortização das notas emitidas, em 2008, que totalizavam US$ 400 milhões. 
Desse total, US$ 220 milhões já haviam sido resgatados pela empresa. Na negociação com os credores, a companhia havia prometido 
realizar uma oferta de permuta, exigência dispensada pelos bancos brasileiros e japoneses e por debenturistas em agosto. 
  
Impacto: Marginalmente positivo. Embora já esperada pelo mercado, essa é mais uma medida fundamental no processo de revitalização 
da companhia. A Usiminas vem buscando a sustentabilidade dos seus resultados, reconquistando a confiança dos investidores com a 
companhia. 
  
Olhando para a frente, vemos ainda um cenário positivo para Usiminas, em meio: (i) aumento dos preços internacionais do aço, 
corroborando com esse quadro de reajustes no mercado interno; (ii) aumento do volume de vendas, em função da retomada da atividade 
econômica local; e (iii) continuidade no controle de custos e despesas. 
 
 

EMPRESAS 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 412,7 milhões na B3 no pregão da terça-feira (16). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou com alta de 0,10%, aos 79.832 pontos. Em 2018, o mercado local acumula um saldo positivo de 
recursos estrangeiros de R$ 4,5 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 16/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 413 4.542 4.542 2,39% 

Institucional -445 -2.115 -2.115 -1,11% 

Pessoa Física 48 -2.109 -2.109 -1,11% 

Instit. Financeira -5 -2 -2 0,00% 

Emp. Priv/Publ -11 -312 -312 -0,16% 

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 

19-jan 

- Brasil Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Jan - - 58,3 

13:00 EUA Confiança do Consumidor Jan - - 95,9 
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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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Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 
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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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