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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
B3: Ri Happy desiste de IPO e oferta da Centauro enfrenta 
dificuldade 
Impacto: Cunho informativo.   
 

 

Banrisul: Cia planeja IPO de segmento de cartões e desiste 
de oferta de ação 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
BRF: Retirada de embargos de plantas da BRF ainda não 
tem data para ocorrer  
Impacto: Marginalmente Negativo. 
 
 
Embraer: Boeing quer vender jato de defesa da Embraer 
Impacto: Neutro.  
 
 
Guararapes: Flavio Rocha deixa RI para concorrer à 
Presidência 
Impacto: Neutro. 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 84.377 -0,46% -1,14% 10,44% 23/03/2018

S&P 500 (EUA) 2.588 -2,10% -4,63% -3,19% 23/03/2018

IPC (México) 46.516 -1,78% -1,94% -5,75% 23/03/2018

STOXX 600 (Europa) 368 0,51% -3,15% -5,52% 08:59:45

FTSE 100 (Reino Unido) 6.950 0,40% -3,90% -9,60% 08:59:59

DAX (Alemanha) 11.960 0,62% -3,83% -7,41% 09:00:00

CAC 40 (França) 5.117 0,44% -3,82% -3,67% 09:00:00

NIKKEI 225 (Japão) 20.766 0,72% -5,90% -8,78% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.134 -0,60% -3,86% -5,24% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 5.790 -0,52% -3,75% -4,53% 03:26:16

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 295,9 -1,14% -5,54% -10,74% 09:04:58

Ouro (USD/t oz.) 1.354,8 -0,07% 2,35% 2,74% 09:04:58

Prata (USD/t oz.) 16,6 0,38% 1,45% -3,34% 09:04:56

Platina (USD/t oz.) 959,2 0,53% -3,41% 1,62% 09:04:59

Paládio (USD/t oz.) 974,9 0,34% -6,04% -7,33% 09:04:43

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 70,6 0,16% 9,01% 6,76% 09:04:58

Petróleo WTI (USD/bbl.) 65,9 -0,03% 7,14% 9,27% 09:04:58

Gasolina (USd/gal.) 203,3 -0,01% 5,65% 2,08% 09:04:25

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,6 0,04% -2,81% -5,71% 09:04:55

Etanol (USD/gal.) 1,5 89% -100% 335% 09:03:51

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 379,0 0,46% -0,79% 5,57% 09:01:00

Soja (USd/bu.) 1.034,3 0,58% -2,01% 6,29% 09:04:49

Café Robusta (USD/MT) 1.684,0 -0,36% -2,32% -2,49% 09:04:36

Café Arábica (USD/bag) 149,0 0,44% -3,87% -7,05% 17:53:12

Açúcar (CNY /MT) 5.648,0 -0,30% -1,96% -4,88% 26/03/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 106,2 -2,03% -8,13% -6,56% 23/03/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

26 de Março de 2018 
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B3: Ri Happy desiste de IPO e oferta da Centauro 

enfrenta dificuldade 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, a varejista de 
brinquedos Ri Happy desistiu de sua oferta inicial de ações 
(IPO na sigla em inglês). A demanda pelos papéis estava 
abaixo da esperada, com investidores dispostos a pagar 
15% menos que o piso de preço proposto, de R$ 20,30. 
 
A situação piorou na semana passada, quando investidores 
estrangeiros retiraram suas intenções de compra devido ao 
anúncio de encerramento de atividades da gigante 
americana de brinquedos Toy’R’Us. A expectativa inicial era 
que a operação movimentasse perto de R$ 800 milhões. 
 
Impacto: Cunho informativo.  
 
BRF: Retirada de embargos de plantas da BRF 

ainda não tem data para ocorrer  
 
Segundo o jornal Valor Econômico, a reunião entre os 
representantes do Ministério da Agricultura e da União 
Europeia (UE) para tratar da suspensão das vendas da BRF 
foi considerada “boa”. No entanto, ainda não está claro se 
as conversas terão consequências práticas, liberando as 
vendas à UE dos sete abatedouros da BRF que o próprio 
ministério proibiu temporariamente há uma semana. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. É grande a expectativa 
para a liberação da União Europeia, visto que representa 
cerca de 7% das vendas totais da companhia.  
 
A companhia já foi impactada negativamente pelas 
investigações da Polícia Federal no final do 1º tri de 2017 (em 
meio aos desdobramentos da operação Carne Fraca). Ainda 
é difícil mensurar o contágio da nova operação da PF para a 
imagem da BRF e mudança de consumo dos produtos 
produzidos pela empresa, mas é algo que deve pressionar a 
performance da BRF neste início de ano e pode ainda afetar 
seus resultados (que não estão nada satisfatório) em 2018. O 
grande risco para a BRF é a volta das restrições das 
exportações de seus produtos. Mais: outro risco é o impacto 
para o mercado interno, que vinha se recuperando da fraca 
demanda, e agora pode ser afetado negativamente após 
“piora” da imagem da BRF. 
 
Os efeitos da operação “Carne Fraca”, somada aos conflitos 
na gestão em termos de estratégia, podem levaram o 
EBITDA a deteriorar-se ao longo de 2018. 
Consequentemente, poderemos ter um crescimento (ainda 
mais acentuado) de sua alavancagem financeira – que 
atingiu 4,26x no 4T17. Em nossa visão, é necessário cautela 
com relação a BRF, especialmente no curto prazo.  
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 84.377 -0,46% -1,14% 10,44% 23/03/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.810 -0,46% -0,99% 10,10% 23/03/2018

IMOB (Imobiliário) 744 -1,33% -2,06% -2,23% 23/03/2018

INDX (Industrial) 15.838 -0,74% -0,04% 4,97% 23/03/2018

IFNC (Financeiro) 9.483 -0,13% -0,33% 18,23% 23/03/2018

ICON (Consumo) 3.638 -1,47% -0,99% -3,24% 23/03/2018

IMAT (Materias básicos) 2.935 -0,50% 0,78% 19,87% 23/03/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.513 0,23% -1,08% 4,48% 23/03/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.513 -0,05% 0,13% 8,74% 23/03/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.339 0,22% 1,18% 5,04% 23/03/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.421 -0,69% -1,97% 5,74% 23/03/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.538 -1,06% -2,76% 1,84% 23/03/2018

ITAG (Tag Along) 17.855 -0,54% -1,56% 7,80% 23/03/2018

IDIV (Div idendos) 4.409 0,04% -0,86% 8,27% 23/03/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,299 0,40% -1,56% 0,41% 09:14:59

Selic 6,50% 21/03/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,9x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,4x -

DI Jan 21 8,02% -5 p.p. -46 p.p. -104 p.p. 09:14:58

DI Jan 23 9,00% -5 p.p. -27 p.p. -99 p.p. 09:14:58

CDS 5 anos (em p.b.) 171 -1 p.p. 21 p.p. 9 p.p. 09:14:49

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.690 5.390 9.300 -75 375

Inv estidor Estrangeiro 108.772 166.507 -57.735 -414 -30.254

Fundos 298.651 245.259 53.392 684 27.664

Pessoa Física 1.680 1.915 -235 -260 755

Variação líquida
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Banrisul: Cia planeja IPO de segmento de cartões e desiste de oferta de ação 

 
Segundo o valor econômico, com a operação, o governo do Rio Grande do Sul engavetou de vez o plano de fazer uma oferta 
secundária de ações do Banrisul. Ainda não há prazo nem volume definidos para a oferta de ações da Banrisul Cartões; mas serão 
vendidas apenas ações preferenciais e a empresa será listada no nível 1 da bolsa B3. 
 
Para fazer o IPO da área de cartões, o Banrisul informou que o capital do banco será reduzido em R$ 353,281 milhões. A Redução de 
Capital se dará mediante a entrega, aos acionistas do Banrisul de 1 (uma) ação preferencial da Banrisul Cartões para cada 2 (duas) 
ações do Banrisul – algo que representarão 50% do patrimônio da Banrisul Cartões.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A proposta é ainda mais vantajosa para os acionistas do Banrisul. Os acionistas trocarão uma 
participação minoritária do Banrisul por uma participação mais relevante na subsidiaria da área de cartões (que apresenta um ROE mais 
alto, e com mais valor a ser destravado no curto prazo). 
 
Sobre a subsidiária de cartões do Banrisul, a empresa é composta por meio da (i) credenciadora Vero, que encerrou 2017 com um parque 
de 136,3 mil maquininhas; e (ii) segmento de cartões de benefícios empresariais, com uma base de 9 mil clientes ativos. A Vero 
representaram 93% das receitas de 2017. 
 
Embraer: Boeing quer vender jato de defesa da Embraer 
 
Segundo o jornal O Globo, a Embraer e a Boeing estão em um estágio avançado nas discussões sobre o modelo de combinação de 
seus negócios de aviação comercial. O objetivo é apresentar ao governo federal uma proposta que exclua a área de defesa da nova 
empresa a ser criada. A preocupação, contudo é preservar a possibilidade de a Boeing usar a sua força de venda para comercializar o 
KC-390, o jato de carga e transporte militar desenvolvido pela área de defesa da Embraer, que permaneceria sob o controle exclusivo 
da companhia brasileira. 
 
Impacto: Neutro. Conforme temos comentado nos últimos dias, embora faltem questões ainda a serem tratadas, as conversas entre 
Embraer e Boeing avançaram firme nos últimos dias, aumentando as chances de que a transação se concretize. 
 
Na fusão entre Boeing e Embraer, uma das possibilidades é que o setor de defesa fique de fora do acordo. Assim, para tornar o negócio 
mais atrativo, a área de jatos executivos da companhia, responsável hoje por cerca de 15% do faturamento, poderia ser incluída no 
acordo. O foco atual é conseguir chegar a um desenho de operação que contemple as restrições dos militares, e também, do governo 
brasileiro.  
 
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 o mercado informado. 
 
Guararapes: Flavio Rocha deixa RI para concorrer à Presidência 

 
Segundo Comunicado ao Mercado, o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo 
afirmou que o Flavio Gurgel Rocha, atual Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, pretende ser 
candidato à Presidência da República nas eleições que serão realizadas neste ano.  
 
O seu substituto será eleito pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião a ser realizada em 27 de abril de 2018, data em 
que ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar, entre outros assuntos, sobre as contas do exercício social de 
2017. 
 
Impacto: Neutro. Já era público que Flávio Rocha seria pré-candidato à presidência da república. A principal dificuldade é encontrar um 
partido, segundo ele, há conversas com 6 partidos para definir sua filiação.  
 

RESULTADOS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 110,9 milhões da B3 na última quarta-feira (21), após 17 
sessões consecutivas de retiradas. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,97%, aos 84.976 pontos. Em março, os estrangeiros 
já retiraram R$ 4,379 bilhões da B3. O saldo de 2018, que em 1º de fevereiro somava R$ 10,025 bilhões, agora está em R$ 937,898 
milhões. 

PROVENTOS – MARÇO/18 

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

20/12/2017 02/03/2018 BBDC3 Banco Bradesco  Juros Sobre Capital Próprio        0,014662  0,039832% 02/04/2018 

20/12/2017 02/03/2018 BBDC4 Banco Bradesco  Juros Sobre Capital Próprio        0,016129  0,041720% 02/04/2018 

22/02/2018 02/03/2018 BBAS3 Banco do Brasil Juros Sobre Capital Próprio        0,208447  0,498796% 12/03/2018 

02/03/2018 02/03/2018 BBAS1 Banco do Brasil Dividendos  -  - 12/03/2018 

02/03/2018 02/03/2018 BBAS1 Banco do Brasil Dividendos  -  - 12/03/2018 

21/02/2018 02/03/2018 UGPA3 Ultrapar Partic Dividendos  -  - 12/03/2018 

27/02/2018 05/03/2018 WEGE3 WEG SA Dividendos  -  - 14/03/2018 

28/02/2018 07/03/2018 VALE3 Vale SA Juros Sobre Capital Próprio        0,415235  0,953686% 15/03/2018 

01/03/2018 07/03/2018 FLRY3 Fleury SA Dividendos  -  - 02/04/2018 

28/02/2018 12/03/2018 GGBR4 Gerdau SA Dividendos  -  - 21/03/2018 

28/02/2018 12/03/2018 GGBR3 Gerdau SA Dividendos  -  - 21/03/2018 

26/02/2018 13/03/2018 BBAS3 Banco do Brasil Juros Sobre Capital Próprio        0,069454  0,166198% 29/03/2018 

01/02/2018 15/03/2018 CIEL3 Cielo SA Juros Sobre Capital Próprio        0,331547  1,387226% 29/03/2018 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Março Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Março 21/03/2018* 

Inves. Estrangeiro 111 -4.380 938 -1,30% 

Institucional 165 3.208 2.639 0,96% 

Pessoa Física -54 1.453 -2.589 0,43% 

Instit. Financeira 3 -30 1.000 -0,01% 

Emp. Priv/Publ -225 -251 -1.983 -0,07% 

Outros 0 0 -4 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 
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Empresa Data 
Pré ou 

Pós 
Teleconferência Empresa Data 

Pré ou 
Pós 

Teleconferência 

Santos Brasil 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Energisa 14/03/2018 Pós 15/03/2018 

M. Dias Branco 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Positivo Tecnologia 14/03/2018 Pós 15/03/2018 

Minerva Foods 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Natura 14/03/2018 Pós 15/03/2018 

Metalfrio 05/03/2018 Pós 06/03/2018 Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

Valid 05/03/2018 Pós 07/03/2018 Magnesita 15/03/2018 - - 

Ferbasa 05/03/2017 Pós 07/03/2018 EZTec 15/03/2018 Pós 16/03/2018 

Vulcabras 06/03/2018 Pós 07/03/2018 Qualicorp 15/03/2018 Pós 16/03/2018 

Gol 07/03/2018 Pré   Unicasa 15/03/2018 Pós 18/03/2018 

Multiplus 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Eternit 15/03/2018 Pós 20/03/2018 

Embraer 07/03/2018 07/03/2018 Kroton 16/03/2018 Pré 16/03/2018 

Terra Santa 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Trisul 17/03/2018 Pós 19/03/2018 

SLC Agrícola 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Mahle Metal Leve 19/03/2018 Pós 20/03/2018 

São Carlos 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Lopes 20/03/2018 Pós 21/03/2018 

CSU 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Tegma 20/03/2018 Pós 21/03/2018 

Localiza 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Bradespar 21/03/2018 - - 

QGEP 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Ânima Educação 21/03/2018 Pós 22/03/2018 

B2W 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Tecnisa 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Lojas Americanas 07/03/2018 Pós 08/03/2018 Cyrela 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Arezzo&Co 07/03/2018   08/03/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Azul 08/03/2018 08/03/2018 ENGIE Brasil 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

T4F 08/03/2018 - - Springs Global 22/03/2018 Pós 23/03/2018 

Liq (Contax) 08/03/2018 Pós 09/03/2018 Ser Educacional 23/03/2018 - 23/03/2018 

Marisa Lojas 08/03/2018 Pós 09/03/2018 CESP 23/03/2018 - - 

Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 Locamérica 26/03/2018 - - 

Tenda 08/03/2018 Pós 09/03/2018 MRV Engenharia 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

Alupar 08/03/2018 Pós 09/03/2018 Eletrobras 26/03/2018 Pós 27/03/2018 

AES Eletropaulo 09/03/2018 Pós 13/03/2018 Even 26/03/2018 Pós 27/03/0218 

Aliansce 12/03/2018 Pós 13/03/2018 Copel 26/03/2018 Pós 27/03/2018 

Minerva 13/03/2018 -   Renova Energia 27/03/2018 - 28/03/2018 

Fras-le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 Marfrig 27/03/2018 - 28/03/2018 

Tupy 13/03/2013 Pós 14/03/2018 JHSF 27/03/2018 Pós 29/03/2018 

Mills 13/03/2018 Pós 14/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

Fertilizantes Heringer 13/03/2018 - 14/03/2018 PDG Realty 28/03/2018 - 29/03/2018 

BR Malls 14/03/2018 Pós 15/03/2018 Braskem 29/03/2018 Pós - 

Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 Restoque 30/03/2018 Pós 02/04/2018 

Saraiva 14/03/2018 - 15/03/2018         
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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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