
www.guideinvestimentos.com.br 1 

COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Banrisul: Cia protocola pedido de registro de Oferta Pública 
Inicial de ações do Banrisul Cartões 
Impacto: Positivo. 
 

 

Cemig: Cia publica edital de venda de ativos de 
telecomunicações (Cemig Telecom) 
Impacto: Positivo.  
 

 

Petrobras: Petrobras propõe imposto flexível para 
combustíveis 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 
Setor de Concessão & Logística: Suspensão da 
cobrança por eixo suspenso 
Impacto: Marginalmente Negativo. 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 78.898 -1,53% -8,38% 3,27% 25/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.721 -0,24% 2,77% 1,78% 25/05/2018

IPC (México) 45.092 -0,75% -6,75% -8,64% 25/05/2018

STOXX 600 (Europa) 390 -0,24% 1,29% 0,29% 09:01:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.730 0,18% 2,94% 0,55% 25/05/2018

DAX (Alemanha) 12.915 -0,25% 2,40% -0,02% 09:01:53

CAC 40 (França) 5.519 -0,44% -0,04% 3,88% 09:01:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.481 0,13% 0,06% -1,25% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.135 -0,20% 1,71% -5,20% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.004 -0,48% 0,36% -1,01% 04:11:38

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 61,9 0,47% -2,23% -12,53% 25/05/2018

Cobre (USd/lb.) 304,4 -0,94% -0,99% -8,55% 09:06:53

Ouro (USD/t oz.) 1.303,5 -0,44% -1,64% -1,50% 09:06:50

Prata (USD/t oz.) 16,5 -0,40% 0,48% -4,71% 09:06:53

Platina (USD/t oz.) 906,5 0,58% 0,23% -3,96% 09:06:49

Paládio (USD/t oz.) 975,2 -0,05% 2,03% -6,75% 09:01:13

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 75,4 -1,41% 0,90% 15,09% 09:06:49

Petróleo WTI (USD/bbl.) 66,8 -1,56% -2,42% 11,81% 09:06:53

Gasolina (USd/gal.) 214,6 -1,41% 0,73% 7,76% 09:06:35

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 -0,68% 5,65% 5,27% 08:33:49

Etanol (USD/gal.) 1,5 13% 460% 481% 25/05/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 406,0 0,43% 1,31% 10,55% 25/05/2018

Soja (USd/bu.) 1.041,5 0,56% -0,67% 5,92% 25/05/2018

Café Robusta (USD/MT) 1.752,0 0,00% -0,23% -0,68% 03:36:55

Café Arábica (USD/bag) 151,0 1,11% -1,08% -5,80% 09:00:37

Açúcar (USd/lb.) 12,5 0,65% 6,04% -17,15% 25/05/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 102,3 0,52% -2,13% -7,42% 25/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Banrisul: Cia protocola pedido de registro de 

Oferta Pública Inicial de ações do Banrisul 

Cartões 

 
Na última 6ª feira (25), o Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul (Banrisul) informou que efetuou, perante a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), o protocolo do pedido de 
registro de oferta pública inicial de distribuição de ações 
preferenciais de emissão do Banrisul Cartões S.A. e de 
emissor de valores mobiliários categoria “A”, com listagem 
dessas ações no segmento de Nível 1 da B3.  
 
O banco diz que a oferta compreenderá a emissão de 
novas ações preferenciais pelo Banrisul Cartões, em 
aumento de capital, e a venda de ações preferenciais, 
também de emissão do Banrisul Cartões, pelo Estado do 
Rio Grande do Sul (oferta secundária). Segundo a 
instituição, as ações preferenciais que serão objeto da 
oferta secundária serão recebidas pelo acionista vendedor 
em pagamento da redução de capital do Banrisul, 
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 
do Banrisul realizada em 10 de abril de 2018. 
 
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 
400, e terá o Banrisul como Coordenador Líder da oferta e o 
Banco BTG Pactual como Coordenador Adicional. As ações 
também serão objeto de esforços de colocação no exterior, 
por instituições financeiras contratadas para esse fim, nos 
Estados Unidos, exclusivamente para investidores 
institucionais qualificados, e nos demais países, que não os 
Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados 
Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país. 
 
Impacto: Positivo. Conforme abordamos em nossos últimos 
relatórios, a medida é 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 maior valor a ser destravado no curto 
prazo). Esperamos uma reação positiva para os papéis na 
sessão.  
 
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. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 78.898 -1,53% -8,38% 3,27% 25/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.470 -1,45% -8,47% 2,70% 25/05/2018

IMOB (Imobiliário) 666 -0,94% -6,24% -12,44% 25/05/2018

INDX (Industrial) 15.662 -1,39% -2,77% 3,81% 25/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.123 -1,62% -12,47% 1,27% 25/05/2018

ICON (Consumo) 3.301 -1,46% -8,59% -12,19% 25/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.275 -2,21% 1,10% 33,73% 25/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 40.697 -0,64% -7,13% 2,43% 25/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.132 -0,72% -10,20% -0,44% 25/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.207 -0,12% -5,59% -0,89% 25/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.532 -1,46% -8,74% -1,83% 25/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.443 -1,53% -5,56% -1,95% 25/05/2018

ITAG (Tag Along) 16.418 -1,47% -9,54% -0,87% 25/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.081 -1,43% -7,05% 1,12% 25/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,700 -1,25% -5,23% -10,47% 09:16:53

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,9x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 11,3x -

DI Jan 21 8,81% -3 p.p. 91 p.p. -25 p.p. 09:05:27

DI Jan 23 10,36% -4 p.p. 125 p.p. 37 p.p. 09:05:29

CDS 5 anos (em p.b.) 193 0 p.p. 19 p.p. 31 p.p. 09:07:50

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.565 4.185 12.380 -730 2.480

Inv estidor Estrangeiro 132.072 142.075 -10.003 -335 30.118

Fundos 295.436 299.068 -3.632 744 -38.975

Pessoa Física 4.625 620 4.005 115 2.735

Variação líquida
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Cemig: Cia publica edital de venda de ativos de telecomunicações (Cemig Telecom) 
 
Em fato relevante divulgado na última 6ª feira (25), a Cemig informou que foi publicado, nesta data, o edital relativo ao processo 
administração de licitação, visando à alienação dos ativos a ela inservíveis de telecomunicações e a cessão da posição contratual nos 
contratos associados a esses ativos.  
 
Impacto: Positivo. A medida já era esperada pelo mercado, onde a estatal mineira já havia informado a intenção de realizar um leilão 
dos ativos de telecomunicação, recentemente incorporados pela Cemig. Ainda assim, a medida é positiva uma vez que segue em linha 
com o plano de desinvestimentos da companhia.  
 
Neste caso, chamamos atenção também para a Tim, que torna-se uma das candidatas a garimpar o ativo. Caso, realmente, haja um 
maior interessa da Tim no foco em residências (e voltado à estratégia de banda larga) faz total sentido aquisição da Cemig Telecom. 
Hoje, Cemig Telecom atende não só MG, como SP e BA. Mais: a Cemig Telecom tem infraestrutura de qualidade e Tim poderia 
aproveitar a seu favor. Manteremos no radar possíveis M&A envolvendo o setor de Telecom. 
 
Eletrobras: Conselho aprova venda de participações da Eletrobras  
 
O conselho de administração da Eletrobras aprovou um plano de alienação de ativos e o preço mínimo para a venda de participações 
detidas pela empresa e suas controladas em determinadas Sociedades de Propósito Específico (SPEs). Segundo aviso ao mercado, a 
operação abrange 70 SPEs, as quais serão reunidas em 17 lotes e alienadas por meio de leilão na B3, conforme edital que será 
publicado em breve. 
 
A empresa adianta que dos 17 lotes integrantes do leilão, 8 serão compostos por 59 SPEs que operam no segmento de geração eólica, 
com aproximadamente 970 MW de potência instalada. Outros 9 lotes serão compostos por 11 SPEs que operam no segmento de 
transmissão de energia elétrica, com aproximadamente 1.000 km de extensão de linhas e 2.450 MVA em capacidade de transformação. 
O conjunto de SPEs representará um preço mínimo de R$ 2,8 bilhões e um valor contábil de R$ 2,6 bilhões.  
 
Impacto: Positivo. A medida vai em linha com o plano de desinvestimento da estatal, permitindo a redução da alavancagem financeira da 
companhia. Ainda assim, destacamos o elevado grau de incertezas em torno da privatização da Eletrobras. Por um lado, há uma 
necessidade da União do lado das receitas. No entanto, vemos algumas barreiras legais (e falta de apoio da própria base) que tem 
dificultado o andamento deste processo. Vamos acompanhar o caso que está deixando o ativo volátil no curto prazo. 
 
Petrobras: Petrobras propõe imposto flexível para combustíveis 
 
O acordo fechado entre o governo e representantes dos caminhoneiros prevê reajustes mensais e descontos no preço do diesel 
bancados pelo governo. O governo discute, ainda, a cobrança de impostos flexíveis sobre combustíveis, que, se aprovada, amortecerá 
os impactos dos aumentos dos preços internacionais do petróleo e da variação cambial. A proposta foi levada ao Palácio do Planalto 
pela Petrobras e é inspirada no modelo europeu.  
 
A proposta de impostos flexíveis é a seguinte: se o preço da Petrobras na refinaria aumentar R$ 0,10 por litro, o governo vai arrecadar R$ 
0,36 por litro. Se, ao contrário, o preço na refinaria cair R$ 0,10, a arrecadação da União subirá para R$ 0,56 por litro. 
Mais: no final da tarde de 6ª feira (25), a Petrobras negou, em comunicado, que o presidente da empresa, Pedro Parente, tenha 
qualquer intenção de pedir demissão. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. O acordo, na medida do possível, preserva a atual política de preços adotada pela Petrobras. Contudo, 
há o receio, ainda, de uma interferência do Planalto na política da Petrobras. Os papéis devem permanecer com forte volatilidade no curto 
prazo. 
 
Sobre a possibilidade de um imposto flexível, vemos a medida como positiva. Ao invés de o governo intervir nos preços da Petrobras, e 
transferir os recursos do orçamento para subsidiar o consumo, os impostos absorveriam --neste caso -- os impactos do câmbio e do preço 
do óleo. Assim, a Petrobras continuaria com os reajustes diários de preços na refinaria. E, o governo teria a arrecadação de acordo com a 
cotação do petróleo no mercado internacional e variação do real. Acompanharemos o caso. 

EMPRESAS 
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Setor de Concessão & Logística: Suspensão da cobrança por eixo suspenso 
 
No último sábado (26), o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), se comprometeu em suspender a partir desta 3ª feira, dia 29, a 
cobrança de pedágio por eixo suspenso caso os caminhoneiros cumpram a promessa de desobstruir totalmente a Régis Bittencourt e o 
Rodoanel. Em coletiva, França informou que a medida custará em torno de R$ 50 milhões por mês e garantiu que as concessionárias 
rodoviárias serão compensadas. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. As concessionárias listadas em bolsa (em especial, CCR e Ecordovias) podem ficar pressionadas para 
baixo em meio às incertezas em torno da política de cobranças de pedágios. A expectativa, por ora, é que a União compense a medida. 
Entretanto, há a escassez de recursos públicos federais para fazer frente a essa restituição. Acompanharemos o caso. 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 379,8 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira (23). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 2,26%, aos 80.867 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 
3,919 bilhões. Em cinco dias os estrangeiros já retiraram R$ 3,861 bilhões da bolsa. Em 2018, porém, o saldo de capital estrangeiro 
na B3 segue positivo em R$ 502,8 milhões. 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 23/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -380 -3.919 503 48,68% 

Institucional -49 2.418 6.165 28,99% 

Pessoa Física 363 308 -2.622 17,34% 

Instit. Financeira 25 650 877 4,38% 

Emp. Priv/Publ 41 543 -4.917 0,61% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 
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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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