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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.531 2,21% 11,95% 11,95% 26/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.873 1,18% 7,45% 7,45% 26/01/2018

IPC (México) 51.065 0,57% 3,47% 3,47% 26/01/2018

STOXX 600 (Europa) 400 -0,15% 2,77% 2,77% 09:08:15

FTSE 100 (Reino Unido) 7.678 0,16% -0,12% -0,12% 09:08:20

DAX (Alemanha) 13.311 -0,22% 3,04% 3,04% 09:08:20

CAC 40 (França) 5.526 -0,06% 4,02% 4,02% 09:08:15

NIKKEI 225 (Japão) 23.629 -0,01% 3,80% 3,80% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.523 -0,99% 6,53% 6,53% 06:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.075 0,42% 0,17% 0,17% 04:08:13

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 321,2 0,42% -2,70% -2,70% 09:13:11

Ouro (USD/t oz.) 1.350,0 -0,52% 2,74% 2,74% 09:13:18

Prata (USD/t oz.) 17,3 -0,69% 1,05% 1,05% 09:13:07

Platina (USD/t oz.) 1.016,5 -0,19% 8,33% 8,33% 09:12:38

Paládio (USD/t oz.) 1.081,2 -0,36% 1,90% 1,90% 09:10:56

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,9 -0,87% 4,55% 4,55% 09:13:14

Petróleo WTI (USD/bbl.) 65,8 -0,45% 8,93% 8,93% 09:13:20

Gasolina (USd/gal.) 193,5 -0,14% 7,75% 7,75% 09:06:25

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,4 -4,11% 13,82% 13,82% 09:11:48

Etanol (USD/gal.) 1,4 -14% -14% -14% 26/01/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 358,5 0,56% 2,21% 2,21% 09:13:09

Soja (USd/bu.) 997,5 1,22% 3,72% 3,72% 09:10:47

Café Robusta (USD/MT) 1.770,0 0,17% 3,03% 3,03% 09:11:45

Café Arábica (USD/bag) 170,8 1,85% 1,34% 1,34% 26/01/2018

Açúcar (CNY /MT) 5.771,0 -0,55% -2,81% -2,81% 29/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 124,6 1,65% 1,80% 1,80% 26/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

29 de janeiro de 2018 
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B3: Codemig prepara IPO de R$ 3 bilhões 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, o governo de Minas 
Gerais decidiu fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na 
sigla em inglês) da Codemig, companhia estadual de 
desenvolvimento econômico que é dona da maior reserva 
de nióbio do mundo. A operação deve movimentar mais de 
R$ 3 bilhões, o que ajudará a sanear as finanças do Estado. 
O governo mineiro poderá vender entre 25% e 49% de sua 
participação na Codemig, dependendo da demanda. O 
objetivo é que a oferta seja feita até junho. Bradesco BBI, 
Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs e Morgan 
Stanley devem ficar com o mandato da oferta.  
 
No último dia 4, o governador Fernando Pimentel (PT) 
sancionou a lei 22.828, que torna a Codemig uma 
sociedade de economia mista. O texto foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa no fim de 2017 e autoriza a venda de 
ações da empresa. A transferência do controle, porém, está 
vedada. 
 
Sobre a Codemig: o principal ativo da Codemig são as 
reservas de nióbio que detém em Araxá e são exploradas 
pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 
(CBMM), controlada pela família Moreira Salles. O modelo 
de parceria entre a Codemig e a CBMM é chamado de 
sociedade em conta de participação. Ambas arrendam 
suas minas à Companhia de Mineração de Pirocloro de 
Araxá (Comipa), responsável pela extração, que revende o 
minério à CBMM. Esta, por sua vez, industrializa e 
comercializa o nióbio e repassa à Codemig 25% do lucro 
líquido. O contrato da sociedade foi assinado em 1972 e 
tinha validade de 30 anos, mas foi prorrogado até 2032. 
Acionista majoritário na CBMM desde 1965, o grupo Moreira 
Salles detém 70% da mineradora.  
 
Sobre o nióbio: a aplicação mais importante do nióbio é 
como elemento de liga, para conferir melhoria de 
propriedades em produtos de aço, especialmente nos de 
alta resistência e baixa liga, usados na fabricação de 
automóveis e de tubulações para transmissão de gás sob 
alta pressão, placas grossas em plataformas marítimas, 
pontes, viadutos e edifícios. Também é usado em 
superligas que operam a altas temperaturas, e em turbinas 
de aeronaves. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 85.531 2,21% 11,95% 11,95% 26/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 35.254 2,20% 11,51% 11,51% 26/01/2018

IMOB (Imobiliário) 803 2,57% 5,59% 5,59% 26/01/2018

INDX (Industrial) 15.968 0,71% 5,83% 5,83% 26/01/2018

IFNC (Financeiro) 9.663 3,18% 20,47% 20,47% 26/01/2018

ICON (Consumo) 3.837 1,37% 2,04% 2,04% 26/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.745 0,30% 12,09% 12,09% 26/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 40.572 1,95% 2,11% 2,11% 26/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.294 2,20% 3,48% 3,48% 26/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.279 0,61% 2,37% 2,37% 26/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.775 1,70% 8,75% 8,75% 26/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.634 0,94% 5,69% 5,69% 26/01/2018

ITAG (Tag Along) 18.340 2,05% 10,73% 10,73% 26/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.529 2,56% 11,22% 11,22% 26/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,168 -0,63% 4,57% 4,57% 09:23:16

Selic 7,00% 26/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,2x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 13,6x -

DI Jan 21 8,79% 5 p.p. #VALOR! -27 p.p. 09:20:26

DI Jan 23 9,51% 4 p.p. #VALOR! -48 p.p. 09:18:18

CDS 5 anos (em p.b.) 143 0 p.p. -19 p.p. -19 p.p. 09:01:33

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.815 1.150 15.665 845 2.155

Inv estidor Estrangeiro 153.375 192.531 -39.156 -6.472 -6.240

Fundos 225.417 196.029 29.388 5.502 5.005

Pessoa Física 2.340 1.940 400 -380 -490

Variação líquida
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B3: Codemig prepara IPO de R$ 3 bilhões 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Há uma necessidade do Estado de Minas aumentar suas receitas neste ano, algo que abre espaço para 
a venda de participações nas estatais mineiras. Ainda não há avaliação sobre o volume de recursos que o Estado poderá obter com essa 
alienação, e o destino dos recursos que ele eventualmente vier a obter com a alienação de parte de suas ações na Codemig.  
 
Mesmo assim, ressaltamos que a medida é positiva para a B3. Conforme temos comentado, seguimos com uma perspectiva otimista para 
os ativos de renda variável. Esse início de 2018 permanece extremamente positivo para os mercados locais, o que leva empresas, fundos 
imobiliários e outros participantes a levantarem recursos o mais rápido possível. Alguns nomes, como Blau, Centauro, Algar Telecom e Hi 
Happy, devem ainda completar esse ciclo de ofertas no curto prazo. 
 
Eletrobras: Temer diz que há clima para aprovar privatização da Eletrobras 
 
Em entrevista do jornal Valor Econômico, Michel Temer comentou sobre a privatização da Eletrobras. Segundo o presidente, há clima 
para a aprovação da privatização da estatal.  
 
“Toda vez que se fala numa proposta mais polêmica, a primeira ideia é que não vai aprovar. Foi assim com o teto dos gastos, com a 
reforma do ensino médio, foi assim com a trabalhista e foram todas aprovadas”, disse Temer. O presidente ainda ressaltou “o 2º ponto é 
que a descotização vai gerar quase R$ 12 bilhões que entram para os cofres públicos”. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Eletrobras é um dos principais ativos para elevar a receita da união em 2018. Há uma sinalização do 
governo para acelerar o processo de privatização da companhia, em função dessa necessidade de capital. No entanto, ainda vemos 
algumas barreiras legais que tem dificultado o andamento deste processo. Esse fator é algo que pode atrasar a transação e adiar para o 
1º semestre de 2019.  
 
Vamos acompanhar o caso que está deixando o ativo volátil, principalmente no curtíssimo prazo. Nesse período, as atenções se voltam 
para a AGE da estatal (marcada para 08/02) – que discute a venda das distribuidoras – sendo um importante driver para os próximos 
passos da privatização. Há ainda um elevado grau de incerteza em torno da privatização. 
 
Eletropaulo: Companhia deverá fazer follow-on nesta semana  
 
Segundo notícia veiculada no broadcast, a Eletropaulo deverá fazer sua oferta subsequente de ações (follow on) nesta semana. Há uma 
expectativa de que a operação possa ser realizada após a solução de um passivo de cerca de R$2 bilhões que a distribuidora tem com a 
Eletrobrás.  
 
Impacto: Cunho informativo. A oferta, primária e secundária, será feita com base na instrução Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 476, 
de esforços restritos. O sindicato de bancos será formado por JPMorgan, Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA e Bradesco BBI. Vale 
destacar que desde que a empresa concluiu a migração para o Novo Mercado, segmento de práticas de governança corporativa mais 
elevadas da B3, a distribuidora de energia trabalha na estruturação desta operação. O destino dos recursos seria para o financiamento de 
suas atividades e compromissos dos seus negócios. 
 
Fibria: Paper Excellence, que comprou a Eldorado, quer comprar a Fibria 
 
Segundo noticiado pela coluna do Lauro Jardim, o BTG Pactual está com mandato do grupo asiático-holandês Paper Excellence, que 
em setembro comprou a Eldorado Celulose por R$ 15 bilhões, para comprar outra gigante brasileira do setor de celulose — a Fibria, do 
grupo Votorantim. Seria um negócio da mesma magnitude financeira.  
 
Ainda na semana passada, foi divulgado o relatório PPPC, o principal termômetro para o mercado de Papel & Celulose. Em linha gerais, 
não houve inversão da tendência do setor, com embarques mostrando crescimento (+7,7% A/A) e menor nível de estoques (-6 dias). AO 
demanda ainda segue firme, principalmente pelos chineses, algo que tem contribuído para os reajustes recentes no preço das 
commodities. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Fibria: Paper Excellence, que comprou a Eldorado, quer comprar a Fibria 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Recentemente, temos comentado sobre uma potencial consolidação da indústria, envolvendo Fibria e 
algum outro grande player do setor. A Fibria já manifestou o interesse de uma fusão, e rondam alguns nomes no mercado (Suzano e PE 
são possíveis candidatas essa consolidação do setor). A medida é fundamental para aumentar a competitividade e assegurar a 
sobrevivência das companhias nacionais, ou internacionais, no longo prazo. A fusão pode ainda trazer mais eficiência operacional à essa 
nova Companhia, além de aumentar seu poder de influência no ciclo de preços. Levando em consideração o múltiplo (EV/EBITDA) de 
aquisição da Eldorado de 9,5x, a Fibria ainda tem um potencial de valorização de 40% a 50% do patamar atual de preços. 
 
Com relação a Fibria, destacamos nossa visão otimista com a empresa, em meio a: (i) ciclo mais positivo para os preços da celulose no 
curto/médio prazo; (ii) continuidade do clico mais favorável da operação da planta Horizonte II, propiciando um aumento significativo no 
fluxo de caixa, e consequentemente, redução de sua alavancagem financeira nos próximos trimestres. Esperamos números fortes no 
resultado do 4T17, a ser divulgado hoje (29/01), após fechamento de mercado. 
 
Sobre os dados recentes da PPPC, destacamos que o setor de Papel e Celulose segue em crescimento “disciplinado”, após melhora de 
fundamentos da matéria prima, com um equilíbrio maior entre oferta e demanda. Há uma restrição na oferta de celulose e, com a 
manutenção da demanda aquecida – principalmente por parte dos chineses - as cotações devem continuar a subir no curtíssimo prazo. 

EMPRESAS 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 566,5 milhões na B3 no pregão da terça-feira (23), 
véspera do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele dia, o Ibovespa fechou com baixa de 1,22%, 
aos 80.678 pontos. Em 2018, o mercado local acumula um saldo positivo de recursos estrangeiros de R$ 6,5 bilhões. 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 23/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 567 6.553 6.553 2,24% 

Institucional -476 -3.208 -3.208 -1,10% 

Pessoa Física 87 -2.811 -2.811 -0,96% 

Instit. Financeira -154 -110 -110 -0,04% 

Emp. Priv/Publ -23 -420 -420 -0,14% 

Outros 0 -5 -5 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 

29-jan 

05:00 Brasil IPC (3ª Quadrissemana) (MoM) 23-jan - - 0,49% 

08:00 Brasil Sondagem da Indústria Jan - - - 

08:25 Brasil Boletim Focus 26-jan - - - 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Mercado Aberto Dez - - - 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Pol. Monetária e Op. De Crédito Dez - - 0,40% 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Pol. Monetária e Op. De Crédito Dez - - 3064B 

- Brasil Relatório Mensal da Dívida Pública Dez - - 3493B 

- Brasil Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) Jan - - 100,5 

11:30 EUA Renda Pessoal (MoM ) Dez - 0,30% 0,30% 

11:30 EUA Gasto Pessoal (MoM) Dez - 0,50% 0,60% 

11:30 EUA Deflator do PCE (MoM) Dez - 0,10% 0,20% 

11:30 EUA Deflator do PCE (YoY) Dez - - 1,80% 

11:30 EUA Deflator do PCE (núcleo MoM) Dez - 0,20% 0,10% 

11:30 EUA Deflator do PCE (núcleo YoY) Dez - 1,60% 1,50% 

13:30 EUA Sondagem Industrial / Dallas Jan - 25,3 29,7 



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

Fibria 29/01/2018 Após 30/01/2018 Valid 05/03/2018 Após 07/03/2018 

Banco Santander 30/01/2018 Após 31/01/2018 Vulcabras 06/03/2018 - 07/03/2018 

Bradesco 01/02/2018 - - GOL 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Klabin 01/02/2018 Após 02/02/2018 Multiplus 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Cielo 01/02/2018 Após 02/02/2018 SLC Agrícola 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

BrasilAgro 05/02/2018 Após 06/02/2018 Embraer 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Duratex 05/02/2018 Após 06/02/2018 Terra Santa 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Sanepar 06/02/2018 Pré 06/02/2018 B2W 07/03/2018 Após 08/03/2018 

BR Properties 06/02/2018 Após 07/02/2018 Lojas Americanas 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Paranapanema 07/02/2018 Após - Arezzo 07/03/2018 - 08/03/2018 

Suzano 07/02/2018 Após 08/02/2018 QGEP 07/03/2018 - 08/03/2018 

TOTVS 07/02/2018 - 08/02/2018 São Carlos 07/03/2018 - 08/03/2018 

São Martinho 08/02/2018 Após 09/02/2018 T4F 08/03/2018 - - 

Biosev 08/02/2018 Após 09/02/2018 LIQ(contax) 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Lojas Renner 08/02/2018 Após 09/02/2018 Marisa Lojas 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Usiminas 09/02/2018 Pré 09/02/2018 Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 

Alpargatas 09/02/2018 - - AES Eletropaulo 09/03/2018 Após 13/03/2018 

Locamérica 13/02/2018 - 14/02/2018 Ferbasa 09/03/2018 Após 12/03/2018 

Via Varejo 19/02/2018 Pré 19/02/2018 Aliansce 12/03/2018 - 13/03/2018 

Banrisul 19/02/2018 Após 20/02/2018 Minerva 13/03/2018 -   

BB Seguridade 19/02/2018 Após 20/02/2018 Fras-Le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 

Itaúsa 19/02/2018 Após 20/02/2018 
Fertilizantes 

Heringer 
13/03/2018 - 14/03/2018 

Linx 19/02/2018 Após 20/02/2018 Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 

Grupo Pão de Açúcar 19/02/2018 Após 20/02/2018 Energisa 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Cosan 22/02/2018 Após 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Magazine Luiza 22/02/2018 - 23/02/2018 Natura 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Banco do Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mills 14/03/2018 Após 15/03/2018 

CCR 22/02/2018 Pré   Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

BRF 22/02/2018 - 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 - 15/03/2018 

Grendene 22/02/2018 - 23/02/2018 Qualicorp 15/03/2018 Após 16/03/2018 

RD (RaiaDrogasil) 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mahle Metal leva 19/03/2018 Após 20/03/2018 

Comgás 22/02/2018 Após 23/02/2018 Tegma 20/03/2018 Após 21/03/2018 

Marcopolo 22/02/2018 Após 23/02/2018 Bradespar 21/03/2018 - - 

Portobello 23/02/2018 -   Ânima Educação 21/03/2018 - 22/03/2018 

Hypermarcas 23/02/2018 Após - Tecnisa 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Sul América 27/02/2018 Após 28/02/2018 Cyrela 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Iguatemi 27/02/2018 Após 28/02/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Após 23/03/2018 

CTEEP 27/02/2018 - 28/02/2018 Engie 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Energias do Brasil 27/02/2018 - 28/02/2018 Springs Global 22/03/2018 Após 23/03/2018 

AES Tietê 27/02/2018 Após 01/03/2018 Cesp 23/03/2018 - - 

Odontoprev 28/02/2018 - - MRV 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

Vale 28/02/2018 Pré 28/02/2018 Eletrobras 26/03/2018 Após 27/03/2018 

WEG 28/02/2018 Após 01/03/2018 Even 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Multiplan 28/02/2018 Após 01/03/2018 Copel 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Ser Educacional 28/02/2018 Pré 01/03/2018 Somos Educação 27/03/2018 - - 

B3 01/03/2018 Após 02/03/2018 Renova 27/03/2018 - 28/03/2018 

Localiza 05/03/2018 - 06/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

M Dias Branco 05/03/2018 Após 06/03/2018 Saraiva 28/03/2018 - 29/03/2018 

São Martinho 05/03/2018 Após 06/03/2018 Taesa 30/03/2018 Após 02/04/2018 

        Restoque 30/03/2018 Após 02/04/2018 
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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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