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CCR: Cia vai à Justiça por ampla revisão da BR-163 
Impacto: Marginalmente Negativo.  
 
 
Cesp: Privatização da Cesp avança 
Impacto: Positivo.  
 

 

Embraer: Negociação entre a Boeing e Embraer avança 
Impacto: Positivo.  
 
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 83.082 -0,65% -3,52% 8,74% 18/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.713 -0,26% 2,45% 1,47% 18/05/2018

IPC (México) 45.667 -0,26% -5,57% -7,47% 18/05/2018

STOXX 600 (Europa) 396 0,27% 2,70% 1,68% 08:16:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.836 0,73% 4,35% 1,93% 08:16:54

DAX (Alemanha) 13.078 -0,28% 3,69% 1,24% 18/05/2018

CAC 40 (França) 5.644 0,53% 2,24% 6,24% 08:16:45

NIKKEI 225 (Japão) 23.002 0,31% 2,38% 1,04% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.214 0,64% 4,27% -2,82% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.084 -0,05% 1,70% 0,32% 04:13:26

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 64,7 -1,34% 2,18% -8,59% 18/05/2018

Cobre (USd/lb.) 310,0 1,18% 0,83% -6,87% 08:21:37

Ouro (USD/t oz.) 1.283,5 -0,60% -2,71% -2,67% 08:21:48

Prata (USD/t oz.) 16,4 -0,58% -0,25% -5,40% 08:21:47

Platina (USD/t oz.) 880,1 -0,72% -2,69% -6,76% 08:21:37

Paládio (USD/t oz.) 967,7 0,78% 0,75% -8,01% 08:21:37

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 78,5 0,00% 5,11% 19,90% 08:21:51

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,5 0,27% 4,23% 19,00% 08:21:53

Gasolina (USd/gal.) 223,4 0,01% 4,82% 12,13% 08:19:15

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 -0,95% 2,06% 1,69% 08:21:38

Etanol (USD/gal.) 1,5 121% 302% 323% 04:49:14

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 405,3 0,68% 1,12% 10,35% 08:20:59

Soja (USd/bu.) 1.015,5 1,70% -3,15% 3,28% 08:21:48

Café Robusta (USD/MT) 1.758,0 -0,23% 0,11% -0,34% 08:21:53

Café Arábica (USD/bag) 146,3 0,14% -4,16% -8,74% 17:58:01

Açúcar (USd/lb.) 11,8 1,20% 0,43% -21,54% 08:21:52

Boi Gordo (USd/lb.) 98,2 -0,88% -6,03% -11,11% 18/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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CCR: Cia vai à Justiça por ampla revisão da BR-

163 

 
Segundo notícia veiculada no Valor Econômico, a CCR 
pediu na Justiça que a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) seja obrigada a revisar o contrato pelo 
qual a concessionária MSVia, controlada por ela, explora 
845 quilômetros da BR-163, no Mato Grosso do Sul. Se o 
governo não concordar em alterar as bases do contrato, a 
companhia pedirá a rescisão por culpa da administração - 
uma espécie de “caducidade ao contrário”. 
 
A Lei de Concessões, de 1995, prevê a rescisão do contrato 
por iniciativa do privado quando houver descumprimento 
de regras pelo poder concedente. Se levada a cabo, será 
uma batalha jurídica, com possível pagamento de 
indenizações pelo governo à empresa. 
 
Os problemas da MSVia começam com o financiamento. As 
condições de empréstimo que constavam dos estudos de 
viabilidade econômico-financeira da concessão e que 
serviram de base para a proposta da empresa mudaram. A 
expectativa inicial era de que o BNDES financiasse 70% dos 
investimentos, mas o percentual caiu para 40%. Na prática, 
o acionista teve de pagar 60% dos investimentos, o dobro 
do previsto. Somaram-se a isso as mudanças da taxa de 
juros de longo prazo devido às condições econômicas. 
Outro problema foi o atraso em mais de um ano na 
liberação das licenças ambientais, que saíram fatiadas. Isso 
onerou o custo da obra, com mobilizações e 
desmobilizações e necessidade de adaptações na 
duplicação de trechos descontínuos.  
 
Sobre a MSVia: a MSVia ganhou o leilão realizado no fim de 
2013 pela ANTT ao ofertar pedágio de R$ 4,38 a cada 100 
quilômetros, deságio de 52,74%. Assumiu a rodovia em 
abril de 2014. Tinha de investir aproximadamente R$ 4,3 
bilhões, a maior parte na duplicação de 805 quilômetros 
até os meses de maio de 2017, 2018, 2019 e 2020. Duplicou 
um pouco a mais que o previsto para o primeiro ano, mas, 
dos 193,5 quilômetros estipulados para 2018, fez só 12 
quilômetros. 
 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 83.082 -0,65% -3,52% 8,74% 18/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.091 -0,65% -3,90% 7,83% 18/05/2018

IMOB (Imobiliário) 654 0,28% -7,98% -14,06% 18/05/2018

INDX (Industrial) 15.970 -0,26% -0,86% 5,84% 18/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.297 -0,26% -10,60% 3,44% 18/05/2018

ICON (Consumo) 3.285 -1,18% -9,04% -12,63% 18/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.463 0,01% 6,90% 41,41% 18/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.033 -0,57% -6,36% 3,27% 18/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.198 -1,24% -8,76% 1,16% 18/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.251 -0,63% -3,70% 1,09% 18/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.077 -0,56% -4,43% 2,81% 18/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.497 -0,53% -3,47% 0,22% 18/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.233 -0,54% -5,05% 4,05% 18/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.126 -0,71% -6,87% 1,32% 18/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,738 -1,08% -6,19% -11,37% 18/05/2018

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,9x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 11,9x -

DI Jan 21 8,92% 25 p.p. 106 p.p. -14 p.p. 18/05/2018

DI Jan 23 10,15% 38 p.p. 112 p.p. 16 p.p. 18/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 205 2 p.p. 35 p.p. 43 p.p. 08:31:13

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.000 4.520 11.480 65 1.285

Inv estidor Estrangeiro 127.480 128.820 -1.340 5.881 48.858

Fundos 287.638 296.761 -9.123 -6.426 -54.343

Pessoa Física 4.285 785 3.500 515 3.175

Variação líquida
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CCR: Cia vai à Justiça por ampla revisão da BR-163 

 
Impacto: Marginalmente Negativo. Os papeis podem ficar pressionados no curto prazo até uma solução final para a revisão extraordinária 
do contrato da MSVia à ANTT. A agência regulatória já havia rejeitado o pleito no 1º momento, em fevereiro, e determinou que a MSVia 
apresentasse -- em 90 dias – um plano de ação para corrigir o descumprimento do contrato. O prazo terminou ontem, e a ANTT deve 
reabrir o processo. Algumas suspensões das obrigações são solicitadas pela CCR, como: (i) impedimento da aplicação do Fator D (de 
redução tarifária); (ii) penalidades por atraso de investimentos; (iii) execução de garantias; e (iv) exigência de obrigações ligadas a 
investimentos previstos no contrato. 
 
Ainda assim, ressaltamos que o impacto é limitado para o ativo, uma vez que a MSVia representa próxima de 3% da receita bruta da 
companhia.  
 
 
Cesp: Privatização da Cesp avança 
 
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região derrubou liminar que impedia a prorrogação da concessão da hidrelétrica de Porto 
Primavera. Na prática, isso vai permitir a publicação do edital de privatização da Cesp pelo governo do Estado de São Paulo. A 
publicação do edital, com um novo preço mínimo por ação, estava prevista para a semana passada.  
 
Na decisão, proferida na última 6ª feira à noite, o desembargador federal Marcelo Saraiva acatou o argumento da Cesp de que foi 
realizada uma audiência pública presencial em São Paulo em 1º de fevereiro, cumprindo o requisito legal necessário para a 
privatização, uma vez que a legislação não determina o número de audiências necessárias. 
 
Impacto: Positivo. O governo paulista dependia da aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à minuta do novo contrato 
de concessão da usina para poder publicar o edital do leilão da Cesp. Entretanto, o projeto estava travada por conta da liminar. Agora, o 
processo de privatização da Cesp deve ser retomado já nas próximas semanas.  
 
Seguimos otimista para o processo de venda da Cesp. Vamos acompanhar a transação que ganhará maior relevância entre maio e junho. 
Com base no valor da outorga, a ser definido no edital da Cesp, o governo de São Paulo vai definir o modelo da privatização e o novo preço 
mínimo da ação da empresa. A previsão é que o edital seja publicado até início de junho. E a expectativa é de que o leilão seja realizado 
até o fim de junho. Quanto ao leilão, acreditamos que deve contar com grandes players interessados após prorrogação do prazo de 
concessão do Porto Primavera, e deve destravar valor nos papéis da elétrica no curto prazo.  
 
Além de diversos players do setor, esperamos a participação de outros grupos financeiros no leilão da estatal. Vale comentar que a Cesp 
tem atraído ainda mais a atenção de investidores em meio aos obstáculos  enfrentados pela União com a privatização da Eletrobras. 
 
 
Embraer: Negociação entre a Boeing e Embraer avança 
 
De acordo com a coluna do Lauro Jardim, na 2ª feira e 3ª feira passadas, um grupo de negociadores americanos da Boeing reuniu-se 
com a turma da Embraer em São Paulo. As negociação, segundo Jardim, “avançaram muito”. Nela, a Embraer fica com 20% e a Boeing 
com 80% da empresa a ser criada. 
 
Impacto: Positivo. A transação está bastante avançada. O negócio envolveria a criação de uma joint-venture, na qual a americana seria 
majoritária, 80%. A área de Defesa & Segurança da Embraer ficaria fora desse negócio, por considerá-la estratégica para a segurança do 
país. Para a Embraer, novos aportes são interessantes, uma vez que o setor passa por um movimento de consolidação. 
 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos:  Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 242,5 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira 
(16). Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,65%, aos 86.537 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em 
R$ 57,6 milhões. No ano, porém, o saldo de capital estrangeiro na B3 segue positivo em R$ 4,364 bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 16/05/2018* 

Inves. Estrangeiro 243 -58 4.364 48,04% 

Institucional -212 -187 3.561 29,06% 

Pessoa Física -45 0 -2.931 17,77% 

Instit. Financeira 48 345 572 4,65% 

Emp. Priv/Publ -34 -101 -5.561 0,49% 

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 

21-mai 

08:00 Brasil Prévia da Sondagem da Indústria Mai - - - 

08:00 Brasil Monitor do PIB Mar - - - 

08:25 Brasil Boletim Focus 18-mai - - - 

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 18-mai - - - 

- Brasil Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito Abr - - - 

- Brasil Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Mai - - 56.7 

09:30 EUA Índice de Atividade Nacional (CFNAI) Abr - - 0.1 

13:15 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - - - 

15:05 EUA Discurso de P. Harker (Fed Filadélfia) - - - - 

18:30 EUA Discurso de N. Kashkari (Fed Minneapolis) - - - - 
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gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 

Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

EQUIPE ECONÔMICA 

research@guideinvestimentos.com.br 
 

ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Diniz 
gdiniz@guideinvestimentos.com.br 

trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Ricardo Maia 
rmaia@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

TRADING 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

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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