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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 81.815 -1,52% -4,99% 7,09% 21/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.733 0,74% 3,21% 2,22% 21/05/2018

IPC (México) 45.305 -0,79% -6,31% -8,20% 21/05/2018

STOXX 600 (Europa) 396 0,13% 2,86% 1,84% 08:48:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.870 0,16% 4,80% 2,37% 08:48:39

DAX (Alemanha) 13.134 0,47% 4,13% 1,67% 08:48:40

CAC 40 (França) 5.641 0,08% 2,19% 6,19% 08:48:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.960 -0,18% 2,19% 0,86% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.214 0,02% 4,29% -2,81% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.042 -0,70% 0,99% -0,38% 04:33:24

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.) 313,0 0,97% 1,82% -5,95% 08:53:40

Ouro (USD/t oz.) 1.294,4 0,26% -1,88% -1,84% 08:53:38

Prata (USD/t oz.) 16,6 0,70% 1,40% -3,84% 08:53:22

Platina (USD/t oz.) 909,2 1,04% 0,53% -3,68% 08:53:35

Paládio (USD/t oz.) 997,6 0,73% 3,86% -5,17% 08:52:11

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 79,6 0,42% 6,51% 21,49% 08:53:40

Petróleo WTI (USD/bbl.) 72,4 0,26% 5,63% 20,60% 08:53:31

Gasolina (USd/gal.) 225,8 0,04% 5,97% 13,36% 08:52:58

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 0,96% 2,68% 2,31% 08:53:33

Etanol (USD/gal.) 1,5 7% 357% 378% 07:17:24

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 405,5 0,62% 1,19% 10,42% 08:52:59

Soja (USd/bu.) 1.026,5 0,12% -2,10% 4,40% 08:53:31

Café Robusta (USD/MT) 1.792,0 -0,17% 2,05% 1,59% 08:53:38

Café Arábica (USD/bag) 155,3 1,87% -2,05% #VALOR! 21/05/2018

Açúcar (USd/lb.) 12,2 0,33% 3,40% -19,22% 08:53:35

Boi Gordo (USd/lb.) 100,6 2,44% -3,73% -8,94% 21/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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B3: Novos Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administração 

 
O Conselho de Administração da B3 elegeu Antonio Carlos 
Quintella e Luiz Nelson Guedes de Carvalho para os cargos 
de presidente e vice-presidente do colegiado. Ambos os 
executivos tomarão posse em 1º de julho, data em que 
Pedro Parente sai do cargo, após renunciar à presidência 
do Conselho.  
  
O Conselho decidiu ainda que não proporá a eleição de um 
novo conselheiro em substituição ao Sr. Parente, 
permanecendo assim com 13 Conselheiros até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2019. 
  
Impacto: Neutro. Não esperamos qualquer mudança 
estratégica no direcionamento da companhia. São 
profissionais experientes e com bom trânsito no mercado. 
Com relação à Antonio Quintella, o executivo é ex-presidente 
do Credit Suisse e presidente do Canvas Capital. 
  
Seguimos otimistas com a B3. A perspectiva é positiva para 
os ativos de renda variável e a conclusão da combinação 
dos negócios com a Cetip -- que traz sinergia para suas 
operações – deve destravar valor para os papéis no curto 
prazo. Os recentes números operacionais da B3 já 
mostraram um volume mais forte neste início do ano, 
especialmente de ações (segmento Bovespa) e futuros 
(segmento BM&F), corroborando com o quadro mais positivo 
para os próximos resultados da B3. O 1S18 permanece 
extremamente positivo para mercados locais e acreditamos 
que o volume de negócios deverá continuar a crescer ao 
longo de 2018. Observamos que a estrutura de capital das 
empresas ainda contam com um passivo elevado, o que 
pode aumentar a procura por ofertas subsequentes (follow-
on) e outros recursos para equilibrar a relação de 
alavancagem financeira. 
 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 81.815 -1,52% -4,99% 7,09% 21/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 33.612 -1,40% -5,25% 6,31% 21/05/2018

IMOB (Imobiliário) 655 0,12% -7,86% -13,95% 21/05/2018

INDX (Industrial) 15.817 -0,96% -1,81% 4,83% 21/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.194 -1,24% -11,70% 2,16% 21/05/2018

ICON (Consumo) 3.287 0,07% -8,98% -12,57% 21/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.399 -1,86% 4,91% 38,78% 21/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 40.956 -0,19% -6,54% 3,08% 21/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.172 -0,63% -9,34% 0,52% 21/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.239 -0,51% -4,19% 0,58% 21/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.924 -1,27% -5,64% 1,51% 21/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.470 -1,12% -4,55% -0,90% 21/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.001 -1,34% -6,32% 2,65% 21/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.099 -0,65% -7,48% 0,66% 21/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,660 0,46% -4,20% -9,50% 09:03:40

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,6x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 11,7x -

DI Jan 21 8,68% -13 p.p. 81 p.p. -38 p.p. 21/05/2018

DI Jan 23 9,96% -8 p.p. 89 p.p. -3 p.p. 21/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 193 -4 p.p. 23 p.p. 31 p.p. 09:03:12

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.120 4.440 11.680 200 1.630

Inv estidor Estrangeiro 127.062 134.967 -7.905 -6.565 41.794

Fundos 288.713 291.349 -2.636 6.487 -47.487

Pessoa Física 4.045 735 3.310 -190 2.825

Variação líquida
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Braskem: Cia não cumpre prazo para arquivar Relatório 20-F 

 
A Braskem não cumpriu o prazo para arquivar o Relatório Anual 20-F, relativo ao ano de 2017. O documento é exigido pela SEC (órgão 
regulador do mercado de capitais dos EUA) de empresas que negociam no mercado norte-americano.  
  
A Braskem está realizando procedimentos e análises adicionais dos seus processos e controles internos, a fim de possibilitar o 
arquivamento do 20-F. A NYSE informou à Companhia que, segundo suas regras, a Braskem terá o prazo de seis meses para arquivar o 
20-F, contados a partir de 16 de maio de 2018. 
  
Relatório 20-F: é um relatório padronizado pela SEC (Securities and Exchange Commission) que deve ser apresentado anualmente por 
todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores nos EUA. Traz um panorama de cada um dos negócios, 
apresentando os resultados financeiros e operacionais, fatores de risco e o andamento dos investimentos e projetos. 
  
Impacto: Marginalmente Negativo. O fato traz, de certa forma, insegurança para o investidor. Haja vista, a Braskem -- por ora -- não está 
em conformidade com as regras de arquivamento da SEC e de listagem da Bolsa de Nova York (“NYSE”). A medida pode ter algum reflexo 
nos papeis da petroquímica na sessão. 
  
 
Petrobras: Governo discute redução da frequência de repasses  
  
Pelo 2º dia seguido, o presidente Michel Temer se reuniu com seus principais ministros para discutir a escalada de alta no preço dos 
combustíveis. Pressionado pela baixa popularidade e por um movimento de caminhoneiros que subiu o tom e critica a alta do diesel, o 
encontro de ontem à noite discutiu ideias como: (i) redução da frequência de reajustes – hoje diária, para algo em torno de 10 a 15 dias; 
e (ii) possibilidade de diminuição da tributação incidente sobre os combustíveis. Entretanto, esta última alternativa esbarra na restrição 
fiscal de um país com elevado déficit primário. 
  
Vale lembrar: em agosto do ano passado o governo subiu a tributação da gasolina, elevando o PIS/Cofins e esperando arrecadar mais 
R$ 10 bilhões anualmente. No primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Receita Federal, o setor de combustíveis já arrecadou R$ 
16,2 bilhões, ante R$ 9,6 bilhões gerados aos cofres do governo de janeiro a março do ano passado.  
  
Em teleconferência com a imprensa internacional, realizada na hora do almoço desta segunda, o ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, foi questionado sobre o assunto e enfatizou que não havia qualquer decisão sobre adoção de medidas na área de impostos 
sobre os combustíveis ou mudança na política de reajuste de preços. Guardia enfatizou ainda os problemas fiscais do governo e a 
dificuldade de se abrir mão de receitas. 
  
Impacto: Negativo. A atual política de preços adotada pela Petrobras é uma das principais vitórias do Parente na estatal. A medida 
contribuiu para a Petrobras recuperar sua participação no mercado doméstico, uma vez que essa nova política torna a importação de 
combustíveis menos atrativas para outros players do mercado, além de contribuir para melhor a rentabilidade da companhia.  
  
Além disso, com o atual patamar dos preços do petróleo, temos um cenário mais benigno para a estatal, que aumentou bastante a 
sensibilidade com o preço internacional com essa nova política de preços local. As mudança na frequência dos ajustes nos preços não 
alteraram os princípios da paridade internacional. E a Petrobrás passou a vender combustíveis a preços acima dos internacionais.  
  
Assim, as ideias defendidas pelo Governo, de redução na frequência de repasse, são mal vistas pelo mercado. Mais: Pedro Parente instituiu 
o atual modelo, e chegou a comentar que deixaria o cargo se houvesse mudança na política de reajustes da empresa. O papel pode ficar 
pressionado caso haja alguma alteração na atual política de preços. Vamos aguardar a conclusão da reunião ministerial dessa manhã.  
 
 
 
(...continua na próxima página...) 
 

EMPRESAS 
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Setor de Alimentos: Fim do embargo russo a carnes está próximo 

 
Em notícia veiculada no Valor Econômico, após praticamente um semestre, o embargo da Rússia às carnes bovina e suína brasileiras 
pode ser levantado neste mês. A sinalização positiva de Moscou foi repassada pelo Ministério da Agricultura do Brasil aos exportadores. 
 
Entre os exportadores, aguardava-se com ansiedade a posse de Vladimir Putin para seu novo mandato (o que ocorreu em 7 de maio) e 
a definição do novo ministro da Agricultura da Rússia. Na 6ª feira (18), Dmitry Patrushev assumiu o ministério. Com isso, os exportadores 
de carnes do Brasil se animaram com as chances de que reabertura russa seja anunciada em breve. 
 
Com o embargo da época, os impactos negativos foram expressivos -- em especial -- para os principais frigoríficos de carne suína do 
país. De janeiro a abril, as exportações totais de carne suína do Brasil caíram 14%, para 194,7 mil toneladas. Em faturamento, a redução 
foi de 22%, a US$ 411,7 milhões, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).  
 
Ainda assim, a Rússia deve promover uma reabertura “limitada”. Na prática, o número de frigoríficos autorizados a vender aos russos 
será menor do que o observado até novembro. Nesse cenário, as restrições à carne suína podem ser maiores do que para a carne 
bovina do Brasil, segundo o jornal.  
 
Impacto: Positivo. A retomada das vendas à Rússia é de suma importância para a indústria de carne suína. Até novembro, quando foi 
anunciado o embargo (alegou-se ser detectado resíduos do promotor de crescimento ractopamina em lotes de carnes do Brasil), a Rússia 
era o principal destino dos embarques de carne suína do país. Os russos respondiam por 40% do volume exportado e 50% das receitas. 
Para o mercado bovino, a dependência é menor (os russos representavam cerca de 10% das exportações dos frigoríficos brasileiros até o 
embargo). Ainda assim, vemos um impacto positivo para os papéis da BRF, JBS e Minerva.  
 
 
Setor de Mineração & Siderurgia: Consumo brasileiro de aço mantém ritmo de reação 

 
Mesmo com um tropeço em abril, a demanda brasileira por aço continua em recuperação, mostram os números do Instituto Aço Brasil 
que serão publicados hoje. Em 12 meses, até abril, o consumo aparente de produtos siderúrgicos - a somatória de vendas internas das 
empresas mais importações - totalizou 20 milhões de toneladas. A última vez que o volume foi tão grande, em comparação anualizada, 
foi em fevereiro de 2016. 
 
"O que sentimos das conversas e das informações que chegam é que o ritmo que o primeiro trimestre apresentava, de efetiva 
retomada, não se confirmou mais recentemente", disse Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo do Aço Brasil. "Dois pontos de 
interrogação são essa disparada do dólar e a incerteza enorme quanto às eleições.“ 
 
A recuperação ainda é desigual. Em aços planos – destinado ao setor automobilístico, de bens de capital e eletrodomésticos -  segue 
rápida e voltou a ostentar níveis de três anos atrás. Já no caso de longos, usado na construção civil, por exemplo, os passos ainda são 
curtos. 
 
Impacto: Positivo. Continuamos a ver um cenário mais positivo para as siderúrgicas em 2018. A demanda pelos produtos siderúrgicas 
ainda segue em recuperação, apesar do ligeiro avanço, principalmente porque o segmento de aços longos, destinados à construção civil e 
de infraestrutura, segue com uma demanda mais fraca. No entanto, no segmento de aços planos, a procura avança firme seja nas vendas 
internas como nas vendas ao mercado externo A produção de aços também tem atendido, principalmente, à demanda externa, com 
expansão nas exportações. Já vemos sinais mais animadores da indústria e esperamos que 2018 confirme o ponto de inflexão das 
siderúrgicas. A expectativa, por ora, é com relação aos números do Instituto Aço Brasil.  
 
Nesse contexto, esperamos que essas elevações dos preços mundiais do aço, e crescimento mais acelerado da demanda em função da 
recuperação da atividade local impulsionem a geração de caixa das siderúrgicas - contribuindo para a redução da alavancagem 
financeira das empresas do setor; e melhorando assim, as margens operacionais e resultados dessas companhias. No setor, seguimos 
otimistas com os números de 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; (iii) continuidade 
no controle de custos e despesas. 
 
 
 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos:  Os investidores estrangeiros retiram com R$ 954,1 milhões da B3 no pregão da última quinta-feira (17), 
um dia após o Banco Central decidir manter a Selic em 6,5% ao ano, surpreendendo o mercado. Naquele dia, o Ibovespa fechou 
em queda de 3,37%, aos 83.622 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 1,012 bilhão,. No ano, o saldo de 
capital estrangeiro na B3 segue positivo em R$ 3,410 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 17/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -954 -1.012 3.410 48,33% 

Institucional -90 -276 3.472 28,83% 

Pessoa Física 477 478 -2.453 17,62% 

Instit. Financeira -8 337 564 4,57% 

Emp. Priv/Publ 575 473 -4.986 0,66% 

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 

22-mai 

08:00 Brasil Nota do Copom - - - - 

- Brasil Indicador de Demanda das Empresas por Crédito Abr - - - 

11:00 EUA Sondagem Industrial - Richmond Mai - - -3 
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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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