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CCR: Aeroporto da CCR sofre revés no TCU sobre 
reabertura de Pampulha 
Impacto: Marginalmente Negativo. 
 
 
CSN: Cia e governo do Rio fazem acordo sobre usina de 
aço 
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 

 

Eletrobras: novo cronograma 
Impacto: Marginalmente Negativo.. 
 
 
 
 
 

 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 78.016 -0,19% 1,75% 2,11% 19/09/2018

S&P 500 (EUA) 2.909 0,13% 0,27% 8,82% 19/09/2018

IPC (México) 49.591 -0,14% 0,09% 0,48% 19/09/2018

STOXX 600 (Europa) 380 0,46% -0,60% -2,36% 09:03:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.331 0,16% -1,36% -4,64% 09:03:45

DAX (Alemanha) 12.219 0,52% -1,17% -5,41% 09:03:45

CAC 40 (França) 5.394 0,78% -0,24% 1,53% 09:03:45

NIKKEI 225 (Japão) 23.673 0,01% 3,53% 3,99% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.729 -0,06% 0,15% -17,48% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.170 -0,33% -2,37% 1,72% 04:55:06

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 64,4 0,26% 3,94% -8,97% 18/09/2018

Cobre (USd/lb.) 272,8 -0,07% 2,12% -18,59% 09:08:45

Ouro (USD/t oz.) 1.208,0 0,14% 0,11% -9,37% 09:08:45

Prata (USD/t oz.) 14,3 0,32% -1,94% -18,29% 09:08:38

Platina (USD/t oz.) 829,8 0,96% 5,42% -12,40% 09:08:44

Paládio (USD/t oz.) 1.040,4 0,93% 7,27% -0,46% 09:08:40

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 79,2 -0,65% 2,00% 23,70% 09:08:45

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,1 -0,06% 1,83% 21,05% 09:07:01

Gasolina (USd/gal.) 201,9 -0,40% 1,10% 13,59% 09:07:31

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 0,41% 0,14% 3,84% 09:07:58

Etanol (USD/gal.) 1,3 0% -391% -1369% 08:05:05

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 345,8 0,07% -5,27% -9,96% 09:08:36

Soja (USd/bu.) 830,0 -0,15% -1,60% -14,94% 09:08:16

Café Robusta (USD/MT) 1.498,0 0,74% -0,20% -15,80% 09:05:12

Café Arábica (USD/bag) 113,8 0,98% -5,95% #VALOR! 19/09/2018

Açúcar (USd/lb.) 11,6 1,72% 1,93% -25,81% 09:08:39

Boi Gordo (USd/lb.) 118,0 0,00% 4,43% 3,60% 19/09/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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CCR: Aeroporto da CCR sofre revés no TCU 

sobre reabertura de Pampulha 
 
Em matéria veiculada pelo Valor Econômico, a 
concessionária BH Airport, que explora o aeroporto de 
Confins e tem como principal acionista privado a CCR, 
sofreu um revés no Tribunal de Contas da União (TCU). 
A área técnica da corte considerou improcedente 
representação feita pelo senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) contra a reabertura do aeroporto de 
Pampulha para voos interestaduais. E pediu a 
suspensão da cautelar que, desde o fim do ano 
passado, limita Pampulha a voos regionais. O assunto 
está agora com o ministro do TCU Bruno Dantas, 
relator do processo. Após o voto dele, será levado ao 
plenário. Não há data para tanto. 
 
Sobre o aeroporto: Confins está localizado na região 
metropolitana de Belo Horizonte e Pampulha, na 
capital. Ficam a menos de 35 quilômetros de distância 
pela rodovia MG-010. A BH Airport é contrária à 
reabertura de Pampulha para voos de longa distância, 
um dos mercados-alvo de Confins. O aeroporto de 
Confins foi arrematado pela iniciativa privada em leilão 
realizado pelo governo em 2013. Com 51%, o bloco 
privado é formado pela CCR (com 75%) e pela suíça 
Zurich (com 25%). Os 49% restantes são da estatal 
Infraero. 
 
Relembrando o caso: Por meio de uma portaria do 
Ministério dos Transportes de outubro de 2017, o 
governo liberou Pampulha para voos de longa 
distância o que, na prática, o torna concorrente de 
Confins. O senador Anastasia, entretanto, entrou no 
TCU contra o ato argumentando que ele foi editado 
sem motivação. Na representação, a área técnica do 
ministério se manifestara meses antes justamente 
contra a ampliação dos voos em Pampulha - uma nota 
técnica fundamentou a publicação, em maio de 2017, 
de uma primeira portaria restringindo Pampulha ao 
tráfego regional. O entendimento era que a reabertura 
de Pampulha poderia ter reflexos negativos para o 
transporte aéreo na região metropolitana de Belo 
Horizonte, como perda de conectividade, redução de 
voos internacionais e aumento do preço das 
passagens. O TCU concedeu, então, cautelar 
suspendendo a portaria de outubro até uma decisão 
sobre o mérito. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 78.016 -0,19% 1,75% 2,11% 19/09/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.142 -0,16% 1,74% 1,66% 19/09/2018

IMOB (Imobiliário) 610 -0,27% -1,35% -19,83% 19/09/2018

INDX (Industrial) 15.423 -0,57% -0,29% 2,22% 19/09/2018

IFNC (Financeiro) 7.980 -0,06% 1,21% -0,51% 19/09/2018

ICON (Consumo) 3.099 -0,76% -0,49% -17,58% 19/09/2018

IMAT (Materias básicos) 3.570 0,02% 2,22% 45,78% 19/09/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.041 -1,17% -1,70% -1,74% 19/09/2018

UTIL (Utilidade Pública) 3.995 -1,45% -1,30% -3,74% 19/09/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.142 0,21% -0,10% -3,81% 19/09/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.499 -0,20% 1,60% -2,11% 19/09/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.443 -0,27% 0,95% -1,97% 19/09/2018

ITAG (Tag Along) 16.360 -0,16% 1,80% -1,22% 19/09/2018

IDIV (Div idendos) 3.890 -0,34% -0,36% -4,14% 19/09/2018

Empresas BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 4,119 0,21% -1,54% -19,57% 09:18:46

Selic 6,50% 19/09/2018

P/L Ibov espa (atual) 18,2x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 10,2x -

DI Jan 21 9,79% 2 p.p. 42 p.p. 73 p.p. 17:01:22

DI Jan 23 11,41% -4 p.p. 42 p.p. 142 p.p. 17:01:15

CDS 5 anos (em p.b.) 289 9 p.p. 45 p.p. 127 p.p. 09:17:44

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 8.740 2.845 5.895 -1.180 -1.755

Inv estidor Estrangeiro 251.117 60.620 190.497 1.174 46.575

Fundos 95.650 290.732 -195.082 -483 -44.607

Pessoa Física 1.985 1.695 290 505 -555

Variação líquida
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CCR: Aeroporto da CCR sofre revés no TCU sobre reabertura de Pampulha 

 
Impacto: Marginalmente Negativo. Confins é extremamente relevante no portfólio da CCR Aeroportos, e a reabertura de Pampulha 
impacta negativamente as operações da CCR na região. Ou seja: a reabertura de Pampulha pode inviabilizar a concessão de Confins. 
Quando realizado as projeções de viabilidade do governo federal na época, a demanda já não considerava a reabertura de Pampulha. A 
recessão econômica brasileira dos últimos anos afetou negativamente a demanda por passagens aéreas, mas o movimento segue de 
recuperação. Os papéis devem reagir de forma negativa ao fluxo de notícias mais negativas nesta sessão. 
 
 
CSN: Cia e governo do Rio fazem acordo sobre usina de aço 
 
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o Estado do Rio de Janeiro celebraram ontem um termo de ajustamento de conduta (TAC) 
para manter o pleno funcionamento das operações da Usina Presidente Vargas, localizada em Volta Redonda (RJ). O termo contempla 
investimentos de R$ 303 milhões em projetos e ações ambientais na região até agosto de 2024.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A usina é o principal ativo de siderurgia do grupo e vinha enfrentando problemas desde 2008 – a CSN 
mantinha a licença da unidade após sucessivos termos de ajustamento de conduta (TACs). A medida tem um viés positivo, sinalizando o 
compromisso da CSN com a sustentabilidade de suas atividades.  
 
Com relação a CSN, seguimos com uma visão construtiva para o papel. O ambiente permanece favorável para o aumento de preço no 
Brasil; e as vendas também já apresentaram recuperação. Ao que tudo indica, o consumo aparente de aço no país segue crescendo (em 
especial o consumo de aços planos em meio ao aquecimento do setor automotivo). Desta forma, a CSN deve se beneficiar ainda mais com 
alavancagem operacional. A ociosidade das usinas ainda encontram-se em patamares altos, e a empresa buscam diluir o custo fixo e 
diminuir essa ociosidade de suas operações. Uma aceleração da atividade econômica doméstica, com aumento da demanda por aço, e 
uma perspectiva de aceleração no crescimento da China, podem contribuir positivamente para os próximos trimestres. Dentre os riscos: (i) 
elevada alavancagem financeira - a companhia vem somando esforços na venda de ativos para reduzir o alto nível de endividamento e 
tornar o negócio mais sustentável; (ii) atritos envolvendo os controladores. 
 
 
Eletrobras: novo cronograma 
 
A Eletrobras informou nesta manhã que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prorrogou a data para a 
realização do leilão da Amazonas Distribuidora de Energia para o dia 25 de outubro.  
 
Com a mudança na data, a assinatura do contrato de compra e venda de ações e do acordo de acionistas deverá ocorrer, no máximo, 
até 14 de janeiro de 2019, segundo o comunicado enviado pela Eletrobras à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Se a assinatura 
ocorrer na data limite, a Eletrobras deverá realizar uma assembleia geral de acionistas até 28 de dezembro, para prorrogar o prazo de 
31 de dezembro estabelecido anteriormente pelos acionistas como a data limite para a transferência do controle acionário da 
Amazonas Energia. 
 
Sobre a Companhia Energética de Alagoas (Ceal), a Eletrobras informa que o leilão continua suspenso em virtude da decisão judicial no 
âmbito da ação cível originária n° 3.132/DF. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. O leilão da distribuidora estava previsto inicialmente para a próxima 4ª feira (26). A expectativa é que o 
Senado vote o projeto de lei que equaciona pendências financeiras da empresa logo após o 1º turno das eleições. 
 
Vale destacar: o leilão é de suma importância para a Eletrobras e vai em linha com o Plano Diretor de Negócios e Gestão da Eletrobras 
(PDNG 2018-2022), com foco na desalavancagem financeira da estatal (objetivo é atingir um nível abaixo de 3x Dívida líquida/EBITDA) e 
tende a melhorar a eficiência do sistema integrado nacional da Cia. A estatal vem adotando medidas favoráveis para melhorar sua 
estrutura de capital, e, consequentemente, os resultados da companhia. 
 
Sobre a Amazonas Energia: recentemente, a administração aprovou a desverticalização da Amazonas Energia, que envolve a separação 
dos ativos de geração e transmissão de energia da empresa (que ficarão com a Eletrobras por meio da chamada Amazonas GT), dos 
negócios de distribuição de eletricidade, que a companhia pretende privatizar no leilão marcado em 25 de outubro. A Amazonas GT vai 
utilizar o combustível e reembolsar às despesas à Amazonas Distribuidora. A separação das atividades de distribuição e geração da 
companhia é fundamental para a privatização da Amazonas Distribuidora de Energia. A Eletrobras e a Petrobras já fecharam acordo sobre 
as dívidas da Amazonas Distribuidora com a petroleira devido ao fornecimento de gás para termelétricas. 

Empresas 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 306,3 milhões na B3 no último dia 17. Naquela 
segunda-feira, o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 1,80%, aos 76.789 pontos. No mês de setembro, os estrangeiros retiraram 
R$ 415,1 milhões da B3. Em 2018, o saldo segue negativo em R$ 3,403 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

PROVENTOS 

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq. % Yield Data Pgto. 

31/08/2018 12/09/2018 BBAS3  Banco do Brasil SA JCP  R$         0,072668  0,2511% 28/09/2018 

31/08/2018 12/09/2018 BBAS11 Banco do Brasil SA JCP  R$         0,072668  - 28/09/2018 

31/08/2018 12/09/2018 BBAS12 Banco do Brasil SA JCP  R$         0,072668  - 28/09/2018 

30/07/2018 17/09/2018 CIEL3  Cielo SA Dividendos  R$         0,529505  3,5972% 28/09/2018 

09/03/2018 01/10/2018 ITUB3  Itau Unibanco Holding SA Dividendos  R$         0,015000  0,0402% 01/11/2018 

09/03/2018 01/10/2018 ITUB4  Itau Unibanco Holding SA Dividendos  R$         0,015000  0,0360% 01/11/2018 

20/12/2017 02/10/2018 BBDC3  Banco Bradesco SA JCP  R$         0,014662  0,0611% 01/11/2018 

20/12/2017 02/10/2018 BBDC4  Banco Bradesco SA JCP  R$         0,016129  0,0585% 01/11/2018 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Setembro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                            

Setembro 17/09/2018* 

Inves. Estrangeiro 306 -415 -3.403 47,77% 

Institucional 621 279 1.367 27,25% 

Pessoa Física -677 94 680 19,32% 

Instit. Financeira -82 54 1.884 4,89% 

Emp. Priv/Publ -167 -12 -510 0,78% 

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 

20-set 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - - - 

- Brasil Indicador de Cheques sem Fundos Ago - - - 

- Brasil Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Set - - 53.3 

09:30 EUA Sondagem Industrial - Filadélfia Set - - 11.9 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 14-set - - - 

11:00 EUA Indicadores Antecedentes (MoM %) Ago - - 0.60% 

11:00 Z. do Euro Confiança do Consumidor Set - - -1.9 

11:00 EUA Vendas de Moradias Usadas (em milhões / ano) Ago - - 5.34m 

13:00 EUA Flow of Funds 2T18 - - $1028b 
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CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

FUNDOS 

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  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 Investimentos S.A. Corretora de Valores. 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.  Investir em ações envolve riscos. 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 Investimentos S.A. Corretora de Valores 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 21 da Instrução CVM nº 
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 Investimentos S.A. Corretora de Valores. “ 
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