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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Banrisul: Banrisul Cartões pode chegar à bolsa com valor 
de R$ 2,5 bilhões 
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 

 

Gerdau: Companhia consegue na Justiça reverter derrota 
no Carf e cancelar autuação 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 

 

Setor Elétrico: MP 814 vai focar na solução para o risco 
hidrológico 
Impacto: Marginalmente Positivo.  
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 75.356 -4,49% -12,49% -1,37% 28/05/2018

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

IPC (México) 44.851 -0,53% -7,25% -9,12% 28/05/2018

STOXX 600 (Europa) 385 -1,26% -0,11% -1,10% 09:06:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.634 -1,23% 1,67% -0,69% 09:06:01

DAX (Alemanha) 12.706 -1,20% 0,74% -1,64% 09:06:02

CAC 40 (França) 5.442 -1,19% -1,42% 2,44% 09:06:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.358 -0,55% -0,49% -1,79% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.120 -0,47% 1,24% -5,65% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.014 0,16% 0,52% -0,85% 04:23:30

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.) 308,5 0,16% 0,36% -7,30% 09:10:59

Ouro (USD/t oz.) 1.306,6 -0,19% -1,41% -1,27% 09:11:02

Prata (USD/t oz.) 16,4 -0,70% 0,18% -5,00% 09:10:58

Platina (USD/t oz.) 907,1 0,64% 0,30% -3,90% 09:11:01

Paládio (USD/t oz.) 973,5 -0,23% 1,85% -6,91% 09:10:58

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 76,0 0,92% 1,74% 16,05% 09:11:01

Petróleo WTI (USD/bbl.) 67,1 -1,21% -2,07% 12,22% 09:11:01

Gasolina (USd/gal.) 215,9 -0,91% 1,32% 8,38% 09:09:31

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 -1,16% 5,14% 4,76% 09:10:35

Etanol (USD/gal.) 1,5 26% 487% 509% 08:52:54

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 407,8 0,37% 1,75% 11,03% 09:10:59

Soja (USd/bu.) 1.044,5 0,36% -0,38% 6,23% 09:10:55

Café Robusta (USD/MT) 1.743,0 -0,51% -0,74% -1,19% 09:11:02

Café Arábica (USD/bag) 145,2 -0,41% -3,78% -7,10% 09:03:45

Açúcar (USd/lb.) 12,5 0,64% 6,55% -16,76% 09:11:00

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: Banrisul Cartões pode chegar à bolsa 

com valor de R$ 2,5 bilhões 

 
Segundo o jornal Valor Econômico, a Banrisul Cartões tem 
sido avaliada em torno de R$ 2,5 bilhões nas primeiras 
conversas com investidores para sua oferta pública inicial 
de ações (IPO). A empresa registrou seu prospecto 
preliminar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para 
oferta primária e secundária, coordenada por Banrisul, BTG 
Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, 
Morgan Stanley e Brasil Plural. 
 
Sobre a Banrisul Cartões: a empresa, subsidiária do banco 
estadual do Rio Grande do Sul, é a maior adquirente do 
setor de cartões de pagamento do Estado, com volume 
financeiro de transações de R$ 22 bilhões em 2017 e 
participação de 30% do mercado. No ano passado, lucrou 
R$ 222,1 milhões (+7,7% A/A), e reportou um ROE de 31,4%.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Embora o momento esteja 
um pouco mais desfavorável para o mercado de capitais, em 
meio a volatilidade em torno das questões políticas 
domésticas, acreditamos que a oferta seja bem sucedida. 
Conforme abordamos em nosso relatório de ontem, o IPO do 
Banrisul Cartões é mais vantajoso para os acionistas do 
banco. 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). 
 
A notícia também é positiva para a B3. Essa janela do 1º 
semestre de 2018 permanece positiva para novas ofertas, o 
que leva empresas a levantarem recursos o mais rápido 
possível. NotreDame, Hapvida e Banco Inter participaram 
desse ciclo de ofertas ainda positivo no passado recente. 
Ainda vemos outras empresas com alto potencial de realizar 
uma oferta pública. 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 75.356 -4,49% -12,49% -1,37% 28/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 31.003 -4,52% -12,60% -1,94% 28/05/2018

IMOB (Imobiliário) 635 -4,75% -10,69% -16,60% 28/05/2018

INDX (Industrial) 15.199 -2,96% -5,65% 0,74% 28/05/2018

IFNC (Financeiro) 7.807 -3,89% -15,87% -2,66% 28/05/2018

ICON (Consumo) 3.179 -3,71% -11,98% -15,45% 28/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.198 -2,34% -1,27% 30,60% 28/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.315 -3,40% -10,28% -1,05% 28/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 3.987 -3,50% -13,35% -3,92% 28/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.185 -0,99% -6,53% -1,88% 28/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.023 -4,41% -12,77% -6,16% 28/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.371 -2,95% -8,35% -4,85% 28/05/2018

ITAG (Tag Along) 15.657 -4,64% -13,73% -5,47% 28/05/2018

IDIV (Div idendos) 3.918 -3,99% -11,56% -3,78% 28/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,757 -0,53% -6,68% -11,84% 09:21:02

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,0x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 10,7x -

DI Jan 21 8,83% 2 p.p. 93 p.p. -23 p.p. 09:11:44

DI Jan 23 10,38% 2 p.p. 127 p.p. 39 p.p. 09:11:41

CDS 5 anos (em p.b.) 205 12 p.p. 31 p.p. 43 p.p. 09:20:12

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.610 2.425 14.185 1.805 3.870

Inv estidor Estrangeiro 143.757 135.839 7.918 17.921 37.053

Fundos 278.221 301.929 -23.708 -20.076 -47.480

Pessoa Física 4.775 860 3.915 -90 3.035

Variação líquida
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Gerdau: Companhia consegue na Justiça reverter derrota no Carf e cancelar autuação 
 
Gerdau Aços Especiais conseguiu reverter na Justiça derrota sofrida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e cancelar 
uma autuação fiscal por uso de ágio referente à reorganização societária realizada entre 2004 e 2005. A sentença foi dada em embargos 
à execução fiscal. Na autuação de R$ 367 milhões, segundo a Gerdau, a Receita Federal cobra Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL. O valor 
está inscrito em dívida ativa. O auto foi analisado em 2016 pela Câmara Superior do Carf e mantido por voto de qualidade - desempate 
pelo presidente da Câmara. 
 
A amortização do chamado ágio interno foi feita no período de setembro de 2005 a junho de 2010, depois de aporte de capital social 
ocorrido em uma sequência de operações de reorganização societária, iniciadas em 2004. As mudanças geraram autuações fiscais, 
inclusive contra outras controladas da Gerdau. Essa é o primeiro processo analisado pelo Judiário.Para a empresa, foram operações 
regulares, que geraram ágio em razão de cisão da Gerdau Açominas. 
 
Apesar de a lei permitir a amortização, a Receita Federal costuma autuar os contribuintes quando interpreta que uma operação entre 
empresas foi realizada apenas com a intenção de reduzir tributos. Foi o entendimento adotado no caso da Gerdau. Para a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a reorganização societária - que utilizou empresa veículo – foi “fictícia”. 
 
Sobre o ágio: O ágio consiste em um valor pago, em geral, pela rentabilidade futura de uma empresa adquirida ou incorporada. Pode 
ser registrado como despesa no balanço e amortizado, para reduzir o valor do Imposto de Renda e CSLL a pagar. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. O cancelamento dessa autuação de R$ 367 milhões é uma grande vitória da Gerdau sobre o fisco. Além 
da Gerdau Aços Especiais, a Gerdau Aços Longos e a Gerdau Açominas foram autuadas pela mesma operação, ainda aguardando 
julgamento. Ou seja: o valor total das autuações contra empresas do grupo pela mesma operação chega a R$ 5 bilhões. 
 
Para a empresa, seguimos otimistas com a Gerdau, em meio: (i) a estratégia de venda de ativos não estratégicos, melhorando a 
rentabilidade da empresa, (ii) o controle incisivo dos custos e despesas observados nos últimos trimestres, (iii) mudanças anunciadas na 
América do Norte, que devem impulsionar os resultados da operação na região, e (iv) expectativa de retomada econômica doméstica. 
Entre os riscos: (i) retomada mais lenta do que o esperado da atividade econômica brasileira, (ii) desaceleração da China (reduzindo seu 
consumo de aço); (iii) aumento das importações nos EUA e, (iv) menor desenvolvimento econômico na AL. 
 
. 
 
Setor Elétrico: MP 814 vai focar na solução para o risco hidrológico 
 
As empresas do setor elétrico articularam no fim de semana a votação da Medida Provisória 814 tratando apenas do risco hidrológico 
das geradoras (GSF). Segundo o jornal Valor Econômico, foi feito um esforço para costurar uma posição de consenso com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). A ideia é limpar a 814 com a retirada de 
artigos e emendas. Com isso, ficaria apenas o que resolve o risco hidrológico por meio de uma extensão do prazo de concessão das 
usinas, sem afetar a tarifa de energia.  
 
O tema é urgente porque o prazo para votação da MP vence no dia 1º de junho, mas ontem não encontrou uma brecha. O Fase (Fórum 
de Associações do Setor Elétrico) calcula que se o GSF for aprovado o setor evitará chegar ao fim de 2018 com R$ 13 bilhões travados 
por liminares que impedem a liquidação financeira das operações no mercado de energia. Existem hoje, segundo a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica, 148 liminares judiciais e 272 ações na justiça relacionadas. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A solução para o GSF é de extrema importância às geradoras, uma vez que põe fim aos impasses 
judiciais/financeiros das Cias, e, ao mesmo tempo, não onera o consumidor. Contudo, ainda vemos grandes obstáculos da MP 814 por 
parte dos membros da Casa. Motivo este que preferimos ficar exposto às transmissoras (sendo Taesa nossa Top Pick). 
 
Destacamos alguns desafios para o Mercado de Energia: (i) desjudicialização do GSF; (ii) liquidação da CCEE – passivos atuais próximos de 
R$ 6 bilhões; (iii) risco de travamento das liquidações da CCEE; (iv) privatização da Eletrobrás – cenário ainda bastante incerto; (v) novo 
marco regulatório do setor - a abertura do mercado e transição do mercado; e (vi) governança do setor – risco político maior nesse período 
pré-eleições. 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,569 bilhão da B3 no pregão da última quinta-feira (24). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em declínio de 0,92%, aos 80.122 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 
5,488 bilhões. Com isso, o saldo de capital estrangeiro na B3 em 2018 virou e está negativo em R$ 1,066 bilhão. 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 24/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -1.569 -5.488 -1.066 48,69% 

Institucional 812 3.230 6.978 28,91% 

Pessoa Física 731 1.039 -1.892 17,44% 

Instit. Financeira -13 637 864 4,35% 

Emp. Priv/Publ 39 582 -4.878 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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Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 
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lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
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Guilherme Diniz 
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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 
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Guilherme Vasone 
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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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