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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 77.930 2,19% -1,63% 2,00% 27/08/2018

S&P 500 (EUA) 2.897 0,77% 2,86% 8,35% 27/08/2018

IPC (México) 50.416 1,58% 1,45% 2,15% 27/08/2018

STOXX 600 (Europa) 386 0,10% -1,46% -0,85% 08:52:15

FTSE 100 (Reino Unido) 7.601 0,31% -1,91% -1,13% 08:52:24

DAX (Alemanha) 12.558 0,16% -1,93% -2,79% 08:52:24

CAC 40 (França) 5.491 0,28% -0,36% 3,37% 08:52:15

NIKKEI 225 (Japão) 22.813 0,06% 1,15% 0,21% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.778 -0,10% -3,42% -16,00% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.305 0,57% 0,39% 3,95% 04:09:18

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 62,0 -0,32% 1,86% -12,40% 24/08/2018

Cobre (USd/lb.) 275,2 0,59% -3,56% -17,88% 08:57:24

Ouro (USD/t oz.) 1.218,0 0,24% -1,26% -8,62% 08:57:23

Prata (USD/t oz.) 15,0 0,19% -4,24% -14,17% 08:57:15

Platina (USD/t oz.) 806,6 0,30% -4,63% -14,85% 08:57:22

Paládio (USD/t oz.) 939,5 0,21% 1,17% -10,11% 08:54:52

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 76,7 0,59% 3,30% 19,06% 08:57:23

Petróleo WTI (USD/bbl.) 68,8 -0,06% 1,76% 17,20% 08:57:23

Gasolina (USd/gal.) 209,1 0,16% 0,50% 9,04% 08:49:27

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 -0,45% 2,91% 2,65% 08:57:20

Etanol (USD/gal.) 1,3 77% -981% -963% 05:22:45

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 362,0 0,21% -6,34% -5,73% 08:56:59

Soja (USd/bu.) 847,0 -0,09% -7,83% -13,19% 08:57:19

Café Robusta (USD/MT) 1.556,0 0,97% -4,95% -12,54% 08:57:05

Café Arábica (USD/bag) 122,4 -0,24% -6,64% -23,62% 09:05:17

Açúcar (USd/lb.) 10,5 -0,57% -0,38% -30,90% 08:57:20

Boi Gordo (USd/lb.) 109,3 2,44% 0,00% -2,00% 27/08/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

28 de Agosto de 2018 
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Eletrobras: Leilão da Eletrobras recebe três 

ofertas 

 
Em matéria veiculada no jornal Valor Econômico, o 
leilão de privatização das distribuidoras da Eletrobras 
em Rondônia, Roraima e Acre está mantido para esta 
5ª feira (30). O BNDES recebeu ontem, na B3, as 
propostas dos interessados pelas distribuidoras. O 
horário para entrega das garantias foi entre 12h e 15h.  
 
Segundo o jornal, 3 empresas apresentaram propostas 
pelas companhias: (i) Oliveira Energia, que opera 
geradores nos Sistemas Isolados (regiões no Norte do 
país não interligadas ao restante do território), fez uma 
proposta pela Boa Vista Energia, de Roraima - a 
companhia tem ainda interesse em arrematar a 
concessão da Amazonas Energia, que deve ser licitada 
ao fim de setembro; (ii) Equatorial, que já levou a 
Cepisa (concessionária do Piauí) no fim de julho; e (iii) 
Energisa. 
 
Lembrando: a habilitação para o leilão não garante que 
as empresas entregarão, de fato, os envelopes no 
leilão. A disputa está marcada para quinta-feira às 15h, 
na sede da B3 em São Paulo. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Esperamos que o 
leilão seja bem sucedido e que Eletrobras consiga se 
desfazer das distribuidoras. Conforme abordamos em 
nossos últimos relatórios, a expectativa é que Equatorial 
e Energisa disputem mais ativamente as distribuidoras 
Ceron e Eletroacre. Diferentemente do que aconteceu no 
último leilão, Equatorial tinha uma vantagem 
competitiva dada a proximidade das concessões da 
Cepisa. Quanto à Boa Vista, o ativo é um pouco menos 
atraente visto as incertezas/elevado riscos com relação 
ao seu fornecimento de energia. Para as demais: (i) Ceal 
ainda depende da suspensão de uma liminar judicial; e 
(ii) Amazonas Energia, que depende ainda de aprovação 
no Senado, mas pode ser vendida ainda em 2018.  
 
Vale destacar: o leilão corrobora 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. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 77.930 2,19% -1,63% 2,00% 27/08/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.065 2,18% -1,67% 1,42% 27/08/2018

IMOB (Imobiliário) 629 2,47% -3,33% -17,34% 27/08/2018

INDX (Industrial) 15.615 0,70% 1,10% 3,49% 27/08/2018

IFNC (Financeiro) 7.993 2,83% -3,42% -0,35% 27/08/2018

ICON (Consumo) 3.197 1,62% -2,44% -14,96% 27/08/2018

IMAT (Materias básicos) 3.575 0,60% 4,75% 45,98% 27/08/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.972 1,53% -1,75% 0,60% 27/08/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.076 1,98% -2,54% -1,79% 27/08/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.135 0,17% -0,91% -4,12% 27/08/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.483 2,14% -1,12% -2,24% 27/08/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.471 2,01% -0,06% -0,86% 27/08/2018

ITAG (Tag Along) 16.289 2,20% -1,46% -1,65% 27/08/2018

IDIV (Div idendos) 3.991 2,21% -1,91% -2,00% 27/08/2018

Empresas BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 4,075 0,17% -7,79% -18,71% 09:07:23

Selic 6,50% 01/08/2018

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

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 10,5x -

DI Jan 21 9,63% -7 p.p. 73 p.p. 57 p.p. 27/08/2018

DI Jan 23 11,20% -9 p.p. 92 p.p. 121 p.p. 27/08/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 284 -2 p.p. 72 p.p. 122 p.p. 09:07:07

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 8.760 1.930 6.830 280 2.980

Inv estidor Estrangeiro 226.602 50.254 176.348 3.535 81.462

Fundos 87.586 270.518 -182.932 -2.785 -85.742

Pessoa Física 2.930 1.675 1.255 -845 350

Variação líquida
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Gafisa : impasses envolvendo a assembléia  
 
Em nota ao mercado, a Gafisa recomendou seus acionistas a votar contra destituição de seu conselho de administração na assembleia 
dia 29/09. A construtora e incorporadora faz o pedido em informe publicitário em jornais, no qual explica os objetivos da 
administração, focada em melhoria operacional, e cita alguns resultados alcançados recentemente.  
 
Impacto: Marginalmente Negativo.  As incertezas com relação ao futuro da administração da Gafisa é algo que pode pressionar os papéis 
no curto prazo. A assembleia foi convocada a pedido da GWI Asset Management, maior acionista da Gafisa, com 30,25%, cujo presidente é 
Mu Hak You. Após a convocação da assembleia, o conselho de administração da Gafisa autorizou a administração da construtora a 
desenvolver potenciais alternativas estratégicas, inclusive por meio da venda do controle ou combinação dos negócios, de acordo com 
fato relevante divulgado dia 14. O conselho também autorizou a administração da empresa a contratar assessores financeiros e jurídicos 
para auxiliar no processo. Não recomendamos a exposição no ativo. Os papéis devem contar com forte volatilidade até a solução do caso. 
 

 

Gerdau: Cia já vendeu R$ 6,5 bi em ativos 
 
Ontem, ainda pela manhã, a Gerdau anunciou a venda de sua participação na Gerdau Hungria KFT Y CIA Sociedad Regular Colectiva 
(uma subsidiária da Companhia localizada na Espanha e detentora de 98,89% das ações da Gerdau Steel India Ltd. para Blue Coral 
Investment Holdings Pte. Ltd e Mountainpeak Investment Holdings Ltd). A transação corresponde a US$ 120 milhões.. Ao anunciar mais 
uma venda de ativo, a Gerdau vai superar R$ 6,5 bilhões em negócios dos quais se desfez nos últimos quatro anos.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida corrobora com a estratégia do management de reavaliação dos seus ativos, visando focar os 
esforços nos que geram maior rentabilidade. A otimização da carteira de ativos, somada a expectativa de geração de caixa mais forte 
para os próximos trimestres, devem contribuir para a redução da alavancagem financeira da empresa, que no ultimo trimestre ficou em 
2,7x Dívida Líquida/Ebitda, e deve atingir, nos próximos trimestres, sua meta de alavancagem financeira em 2,5x. 
 
Observamos que a administração vem entregando os resultados esperados quando analisamos o processo de vendas de ativos. Assim, a 
Gerdau está mais preparada para focar em ativos de maior retorno, desalavancagem financeira e otimização de seus negócios. Com a 
venda destes ativos, a Gerdau atinge sua meta envolvida no plano de desinvestimentos, e reitera sua estratégia de focar nos ativos mais 
rentáveis no segmento do aço. 
 
Sobre a subsidiária: capacidade anual instalada de 250 mil toneladas de aço bruto e 300 mil toneladas de aço laminado, ou 8% do 
segmento de aços especiais. A empresa passa a se concentrar nas operações do Brasil e EUA, onde a cia detém um parque maior e 
melhores margens.  
 

 

Suzano: Mais minoritários avaliam reclamação contra Suzano e Fibria 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, o grupo de acionistas minoritários contrário à estrutura da operação que resultará na combinação 
dos negócios de Suzano Papel e Celulose e Fibria deve crescer nos próximos dias. Segundo o Valor, depois da Tempo Capital e da JGP 
Gestão de Recursos questionarem formalmente os termos da transação, ao menos duas gestoras e um fundo de pensão preparam ou 
avaliam iniciativa similar. 
 
Os minoritários não questionam o preço oferecido pela Suzano, mas criticam a obrigação de vender a posição que detêm em Fibria 
também em dinheiro. Para cada ação da companhia, a Suzano pagará R$ 52,50 corrigidos pelo CDI desde o anúncio da operação e 
entregará 0,4611 ação de sua emissão. A Tempo Capital e a JGP pediram à CVM a suspensão da assembleia geral extraordinária da 
Fibria marcada para 13 de setembro, em que os acionistas vão deliberar sobre a operação. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. É natural que os ruídos em torno dos termos de acordo de fusão entre Suzano e Fibria tragam 
volatilidade aos papéis de SUZB3. Entretanto, não há fundamento para que os acordos sejam revistos. Conforme já divulgamos no Guide 
Empresas, o documento assinado pelos principais controladores das fabricantes de papel e celulose é irretratável e irrevogável. Além 
disso, a estrutura da operação já foi utilizada em outras transações no país, validade também pelos órgãos reguladores locais.  
 
 
 
(...continua na próxima página...) 
 
 

Empresas 
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Suzano: Mais minoritários avaliam reclamação contra Suzano e Fibria 
 
Impacto: Marginalmente Negativo.Esperamos que a transação seja aprovada, embora possa ocorrer alguns remédios impostos pelo Cade. 
O encerramento do acordo deve ser finalizado apenas no 4T18. Com relação às sinergias dessa fusão, destacamos: (i) comercial – redução 
dos descontos cedidos; (ii) redução do custo caixa – especialmente por custos de madeiras inferiores; (iii) redução de SG&A; (iv) redução do 
capex; além da (v) incorporação de expertise e capital humano. 
 
Não alteramos nossa recomendação para a Companhia. Seguimos otimistas com Suzano. Sustentamos nossa recomendação, em função: 
(i) ciclo mais positivo para os preços da celulose no curto/médio prazo, que deve se manter ao longo do 2S18; (ii) conclusão do ramp up do 
projeto de Tissue, que deve contribuir para impulsionar o volume de produção de papéis e impulsionar margens; (iii) números mais fortes 
para o 2S18; (iv) sinergias, após aquisição da Fibria (próximos de R$ 10 bilhões); e (v) recente desvalorização do real, que contribui para os 
ganhos da indústria. 
 

 

Setor imobiliário: Expectativas do empresário da construção cedem em agosto  
 
O Índice de Confiança da Construção (ICST), calculado pela FGV, recuou 2,0% MoM em agosto, após subir 2,1% no mês anterior, na série 
com ajuste sazonal. O resultado foi determinado pela piora das expectativas (-3,8% MoM), revertendo com sobra a alta de julho. A 
percepção da situação atual (0,4%), por sua vez, oscilou ligeiramente para cima. Na média móvel trimestral, o ICST teve retração de 
1,2%, ante -0,4% há um mês. Já em comparação a agosto de 2017, subiu 1,9%, ante 8,1% YoY em julho.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impacto: Marginalmente Negativo. O 1S18 foi desafiador ao setor imobiliário, pressionado pela redução da confiança do consumidor (em 
meio ao crescimento econômico inferior ao projetado, além dos impactos da greve dos caminhoneiros e Copa do Mundo). Em São Paulo – 
maior mercado do país – ainda teve a liminar que suspendeu o direito de que projetos protocolados antes de a nova Lei de Zoneamento 
entrar em vigor pudessem seguir as regras antigas. Contudo, os projetos enquadrados no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida 
tiveram destaque em relação ao total.  
 
O setor de construção não conseguiu, até o momento, retomar os níveis de confiança anteriores à greve dos caminhoneiros, tendendo no 
curto prazo à estagnação em níveis compatíveis com o final do passado. Destacamos que no curtíssimo prazo, as perspectivas de vendas 
permanecem mais desafiadoras em meio ao cenário macro um pouco mais desfavorável, além de incertezas internas (de cunho, 
principalmente, eleitoral) e externas. Diante desse contexto, mantemos nossa preferência pelos players de baixa renda (MRV, Tenda) que 
vem apresentando resultados fortes e mesmo nesse cenário mais adverso, seguem com demanda firme e estão conseguindo reverter o 
alto índice de distratos.  
 

Empresas 

Fonte: FGV. Elaboração: MCM Consultores 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 290,5 milhões na bolsa no último dia 22 de agosto. 
Naquela quarta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 2,29%, aos 76.902 pontos. Em agosto, o saldo de recursos estrangeiros na 
Bolsa segue positivo em R$ 2,733 bilhões. Em 2018, entretanto, o saldo está negativo em R$ 3,429 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Agosto Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Agosto 23/08/2018* 

Inves. Estrangeiro -58 2.675 -3.487 46,72% 

Institucional -260 -4.465 1.642 29,75% 

Pessoa Física 293 937 666 17,85% 

Instit. Financeira -2 122 1.786 4,98% 

Emp. Priv/Publ 27 731 -590 0,71% 

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 

28-ago 

08:00 Brasil Sondagem da Indústria Ago - - - 

09:30 EUA Balança Comercial Jul - -$68.6b -$68.3b 

09:30 EUA Estoques no Atacado (MoM %) Jul - - 0.10% 

10:00 EUA Preços Residenciais (MoM % a.s.) Jun - 0.20% 0.20% 

10:00 EUA Preços Residenciais (YoY %) Jun - 6.40% 6.51% 

11:00 EUA Sondagem Industrial - Richmond Ago - 18 20 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Ago - 126.5 127.4 
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PROVENTOS 

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

19/07/2018 30/07/2018 SMTO3  Sao Martinho SA Dividendos                 0,5131090  2,556597% 15/08/2018 

25/07/2018 31/07/2018 ODPV3  Odontoprev SA Dividendos                 0,0528125  0,390625% 05/09/2018 

09/03/2018 01/08/2018 ITUB3  Itau Unibanco Holding SA Dividendos                 0,0150000  0,036846% 03/09/2018 

09/03/2018 01/08/2018 ITUB4  Itau Unibanco Holding SA Dividendos                 0,0150000  0,032293% 03/09/2018 

22/01/2018 01/08/2018 BEES3  Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo JCP                 0,0115700  0,312703% 03/09/2018 

26/07/2018 01/08/2018 FLRY3  Fleury SA JCP                 0,1551840  0,566365% 15/08/2018 

20/12/2017 02/08/2018 BBDC3  Banco Bradesco SA JCP                 0,0146620  0,052970% 03/09/2018 

20/12/2017 02/08/2018 BBDC4  Banco Bradesco SA JCP                 0,0161290  0,052623% 03/09/2018 

25/07/2018 02/08/2018 TOTS3  TOTVS SA Dividendos                 0,1100000  0,356102% 03/10/2018 

25/07/2018 02/08/2018 TOTS3  TOTVS SA JCP                 0,0765000  0,249592% 03/10/2018 

26/07/2018 02/08/2018 CRFB3  Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda JCP                 0,0521440  0,337283% 22/08/2018 

26/07/2018 03/08/2018 VALE3  Vale SA JCP                 1,2583070  2,359473% 20/09/2018 

26/07/2018 07/08/2018 GRND3  Grendene SA Dividendos                 0,0374180  0,460246% 22/08/2018 

09/03/2018 03/09/2018 ITUB3  Itau Unibanco Holding SA Dividendos                 0,0150000  0,036738% 01/10/2018 

09/03/2018 03/09/2018 ITUB4  Itau Unibanco Holding SA Dividendos                 0,0150000  0,032355% 01/10/2018 

22/01/2018 03/09/2018 BEES3  Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo JCP                 0,0115700  0,312703% 01/10/2018 

25/05/2018 03/09/2018 ITSA3  Itausa - Investimentos Itau SA Divd                 0,0150000  0,131810% 01/10/2018 

25/05/2018 03/09/2018 ITSA4  Itausa - Investimentos Itau SA Dividendos                 0,0150000  0,138376% 01/10/2018 

20/12/2017 04/09/2018 BBDC3  Banco Bradesco SA JCP                 0,0146620  0,052970% 01/10/2018 

20/12/2017 04/09/2018 BBDC4  Banco Bradesco SA JCP                 0,0161290  0,052623% 01/10/2018 
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“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 
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