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Mercados Hoje 
 
 
 
 
 F uturo s P aí s Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

S&P 500 EUA 2.468 -0,25% -0,16% 10,87%

Dow Jones EUA 21.963 0,16% -0,16% 10,84%

Nasdaq EUA 5.974 -0,24% 1,28% 22,79%

M EXBOL M éxico 50.717 -0,86% -1,64% 9,17%

FTSE R. Unido 7.397 -0,19% -0,80% 6,95%

DAX Alemanha 12.156 0,41% -1,10% 6,03%

CAC 40 França 5.099 -0,09% -2,05% 4,84%

IBEX 35 Espanha 10.217 -0,24% -4,12% 9,70%

FTSE M IB Italia 21.760 -0,12% -0,73% 16,34%

PSI Portugal 5.160 -0,06% -2,64% 14,29%

Á sia P aí s Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

CSI 300 China 3.857 0,30% 4,03% 16,52%

Shangai Comp China 3.384 0,14% 3,75% 9,04%

Kospi Coreia do Sul 2.327 -0,13% -2,87% 14,81%

Nikkei 225 Japão 19.386 -0,63% -2,84% 1,42%

Topix Japão 1.591 -0,80% -2,50% 4,75%

Vs. USD Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Dólar Index 92,490 -0,16% -1,12% -9,51%

Euro (USD/EUR) 1,190 0,04% 0,90% 13,16%

Libra (USD/GBP) 1,297 0,32% -0,48% 5,13%

Franco Suiço 0,958 -0,05% 1,60% 6,40%

Real 3,116 -0,76% 0,33% 4,48%

Peso mexicano 17,805 -0,38% 0,69% 16,41%

Dólar Australiano 1,249 -0,78% -1,18% -10,07%

Iene 109,170 -0,50% 1,45% 7,14%

Iuan 6,546 0,23% 2,68% 6,10%

Rúpia 64,133 0,13% -0,50% 5,91%

Lira Turca 3,437 0,07% 2,67% 2,51%

Rand Sulafricano 12,899 -0,56% 2,54% 6,52%

Bom dia, 
  
Resumo: O dia será marcado pela volta dos EUA do feriado. A liquidez dos 
mercados internacionais deve se recuperar. Aliás, vemos uma recuperação de 
alguns ativos, após movimentos de ontem de maior aversão a risco. Não está 
claro, no entanto, até quando esta relativa “calmaria” ou “estabilização” pode 
durar. O mais provável é que seja de curta duração. No Brasil, “fatos 
gravíssimos” são descobertos por Rodrigo Janot (PGR), e a delação da JBS será 
revisada. Os “fatos novos” fortalecem Temer, e a denúncia de Janot contra o 
presidente perde forças neste contexto. 
 
Cenário Externo: alguma recuperação, apesar dos riscos ainda 
presentes. 
 
“De volta aos trabalhos. Os EUA, após feriado do Dia do Trabalho, retomam as 
suas atividades. Os mercados reabrirão por lá, e se ajustarão ao dia de ontem, 
que foi de maior aversão a risco e procura por ativos “seguros”. Afinal, segue 
no radar o risco geopolítico, envolvendo a Coreia do Norte. As respostas aos 
testes do final de semana foram, de certa forma, “contidas” – algo que 
contribui para que o tom das ameaças não continue a subir. 
 
“Implorando por uma guerra”. Foi assim que os EUA consideraram as recentes 
ações de Pyongyang. Os americanos querem uma resposta mais dura da China 
e membros do Conselho de Segurança da ONU. Em especial, uma possibilidade 
não-militar seria cortar o fornecimento de petróleo e combustíveis. Especula-se 
que outro teste estaria sendo preparado pela Coreia do Norte. 
 
Dia de recuperação? Nos mercados, vemos alguma recuperação. As moedas 
dos emergentes operam sem direção única frente ao dólar; as bolsas da Europa 
esboçaram recuperação mais clara no início da sessão, e vão operando mistas. 
Por outro lado, metais como ouro, prata e cobre seguem em alta; e os juros 
das Treasuries vão sendo pressionados para baixo – movimentos que ainda são 
caracterizados pela busca pelo “seguro”. 
 
Agenda econômica: China e Zona do Euro seguem fortes. Números positivos 
sobre o setor de serviços foram divulgados, mantendo as boas perspectivas de 
crescimento ao redor do mundo. No detalhe: o índice PMI na China acelerou 
(foi de 51,5 pontos em julho para 52,7 em agosto), enquanto o índice PMI 
europeu teve leve baixa, embora siga em patamar alto (foi de 54,9 pontos em 
julho para 54,7 em agosto). Lembramos: acima de 50 pontos, este índice 
sinaliza bom crescimento à frente. 
 
Agenda econômica: indústria e Fed nos EUA. Investidores estarão atentos às 
encomendas à indústria de julho (11h). Além disso, há 3 aparições públicas dos 
dirigentes do Fed: (1) Lael Brainard (9h); (2) Neel Kashkari (13h30); e (3) 
Robert Kaplan (20h). Nos EUA, o mercado procura sinais sobre os próximos 
passos do Fed, e segue cético quanto a uma nova elevação de juros em 2017. 
 
Brasil: revisão da delação da JBS dá forças a Temer. 
 
Coisas gravíssimas. Rodrigo Janot (PGR) anunciou ter descoberto “fatos 
gravíssimos”, que podem levar ao cancelamento – parcial ou total – dos 
benefícios dados a Joesley Batista, por conta de sua delação premiada. Em 
particular, Janot diz haver indícios de que Joesley e Ricardo Saud tenham 
omitido informações. As investigações continuam... 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Coisas gravíssimas. Rodrigo Janot (PGR) anunciou ter descoberto “fatos gravíssimos”, que podem levar ao cancelamento – parcial ou total – dos 
benefícios dados a Joesley Batista, por conta de sua delação premiada. Em particular, Janot diz haver indícios de que Joesley e Ricardo Saud 
tenham omitido informações. As investigações continuam... 
 
Uma flecha que não machuca. Janot defendeu o mecanismo da delação premiada, e disse que o impacto destas descobertas não anularão as 
provas já apresentadas pelos delatores. Seja como for, prevalece a percepção de que as “flechas” de Janot – que já vinham sendo consideradas 
pouco “letais” para o Planalto –, pouco efeito concreto terão. Dito de outra forma: as novidades fortalecem o presidente, o governo, e a imagem de 
Joesley Batista se deteriora um pouco mais. 
 
Sereno, como sempre. Na China, o presidente Temer disse ter recebido a notícia com "a serenidade de sempre". Mais: "Se eu não tivesse essa 
serenidade desde o início, creio que ninguém suportaria o que aconteceu", afirmou. O presidente já começou a sua viagem de volta ao país: da 
China ao Cazaquistão; depois Portugal e; finalmente, Brasília. Chegará na madrugada de amanhã. 
 
Atentos a Brasília, para variar. Para hoje, atenção a 2 pontos em Brasília: (i) Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Senado, garantiu ao 
presidente do BC, Ilan Goldfajn, que a votação da MP 777 será feita hoje (14h); e (ii) Eunício Oliveira, o presidente do Senado, tentará terminar 
hoje a votação das metas fiscais, em sessão conjunta (19h). Acreditamos que a MP 777 deve passar, embora possa ser demorada a sessão, por 
manobras da oposição; enquanto as “metas” podem ficar para a próxima semana. 
 
Agenda econômica – parte I. Começa hoje a reunião de 2 dias do COPOM. Amanhã, após o fechamento dos mercados, será anunciada a nova 
Selic. Espera-se que passe de 9,25% para 8,25%. Isso já está precificado pelo mercado. Até o final do ano, o consenso é que a Selic vá para 
7,25%. Assim, será importante analisar a comunicação do BC, que deve, em nossa opinião, começar a sinalizar um ritmo mais suave de cortes de 
juros à frente. 
 
Agenda econômica – parte II. A produção industrial de julho veio melhor do que o esperado: +0,8% frente a junho, contra os +0,4% esperados. 
Frente a julho de 2016, o avanço foi de 2,5%, acima dos 1,7% esperados. Além disso, será divulgado hoje o índice PMI sobre o setor de serviços 
de agosto (11h).    
 
E os mercados hoje? Pode ser dia de recuperação, em linha com o “alívio” que é visto lá fora. Aqui, os “fatos novos” fortalecem o governo, e 
tornam a denúncia de Janot (que deve sair em breve) ainda menos “preocupante”. O viés para a bolsa é de alta, enquanto dólar e juros devem ser 
pressionados para baixo.  
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Juros 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,38 3,45 4,18 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,86 -0,76 4,39 4,39

SELIC (%) 7,25 7,25 7,50 7,50

PIB (%) - A/A 0,50 0,39 2,00 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,00 1,00 2,16 2,16

Balança com. (US$ bi) 61,35 61,35 48,00 48,00

Câmbio (R$/US$) 3,20 3,23 3,35 3,38

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,74 -0,32 -2,50 7,75 7,73

DI jan 19 7,78 -0,38 -3,00 7,79 7,75

DI jan 20 8,50 -0,82 -7,00 8,51 8,47

DI jan 21 9,10 -1,09 -10,00 9,12 9,09

DI jan 22 9,49 -1,15 -11,00 9,51 9,48

DI jan 23 9,71 -1,22 -12,00 9,73 9,69

DI jan 24 9,86 -1,30 -13,00 9,88 9,86

DI jan 25 10,02 -1,18 -12,00 10,04 10,00

DI jan 26 10,10 -1,22 -12,50 10,12 10,09

Variação

8,50

9,10

9,49

9,71
9,86

10,02
10,10

jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22 jan-23 jan-24 jan-25 jan-26

Vencimentos

Curva atual há uma semana há um mês

Carta do dia 

Bom dia. É dia de alguma “estabilização” no cenário internacional. Por 
aqui, “fatos novos”. Ou melhor: “fatos gravíssimos”, que fortalecem, ao 
menos politicamente, ao presidente Temer. A delação da JBS pode ser 
revisada. Do lado “macro”, a produção industrial veio melhor do que o 
esperado, e o BC começa a reunião do COPOM. 
 

Brasil 
 
 
Produção Industrial: melhor do que o esperado 
 
A produção industrial de julho veio melhor do que o esperado: +0,8% frente a 
junho, contra os +0,4% esperados. Frente a julho de 2016, o avanço foi de 
2,5%, acima dos 1,7% esperados. No acumulado em 12 meses, a produção 
recua 1,1%, embora no acumulado de 2017 avance 0,8%. Considerando as 
categorias econômicas, temos que a melhor performance veio dos bens de 
consumo duráveis (+2,7% frente a junho, e +8,1% frente a julho de 2016). A 
seguir, a tabela do próprio IBGE, com estes dados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletim Focus: mercado revisa IPCA para baixo, e PIB de 2017 para 
cima 
 
O Boletim saiu ontem, mas voltamos a enfatizá-lo aqui. Economistas 
mantiveram as suas projeções quanto à Selic. Espera-se 7,25% no final de 
2017, e 7,50% no final de 2018. As projeções de IPCA, no entanto, foram 
revisadas para baixo: espera-se 3,38% neste ano, e 4,18% no próximo. Até a 
semana passada, estes números eram de 3,45% e 4,20%, respectivamente. O 
cenário internacional mais favorável também parece contribuir, e o mercado 
revisou para baixo a taxa de câmbio (final de período) de 2017 e 2018: agora 
em R$3,20 e R$3,35, respectivamente. Por fim, para o PIB deste ano, uma 
revisão altista: de 0,39% para 0,50%. Para o PIB de 2018, seguem os mesmos 
2,0%.   
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
Apesar do dia de maior aversão a risco no exterior, o Ibovespa terminou ontem 
em alta de 0,29%, aos 72,128 mil pontos. O dólar recuou 0,04%, cotado a 
R$3,1393. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 
0,80%, cotada a 191 pontos base. Na B3, o DI para jan/21 recuou 1 ponto 
base, para 9,20%. O DI para jan/18 recuou 3 pontos base, para 7,76%. Dados 
de inflação fracos (IPC-Fipe), e expectativa por cortes de juros adicionais do 
BC, parecem contribuir para isto. 
 
 



Cenário Externo 
 
Mundo: bons dados de crescimento 
 
Dados recentes seguem apontando para um bom crescimento do mundo. Desta vez, números do setor de serviços da China e da Zona do Euro 
mostraram exatamente isto, e ficaram no radar. No detalhe: o índice gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) na China acelerou (foi de 51,5 
pontos em julho para 52,7 em agosto); enquanto o índice PMI europeu teve leve baixa, embora siga em patamar alto (foi de 54,9 pontos em julho 
para 54,7 em agosto). Lembramos: acima de 50 pontos, este índice sinaliza bom crescimento à frente e, quanto mais alto, melhor. 
 
EUA: apesar de tudo, a inflação segue baixa 
 
Entender as razões pelas quais a inflação segue baixa (não só nos EUA, mas também em Europa e Japão) é tarefa difícil. E não há consensos. Nem 
mesmo o Fed encontrou uma explicação satisfatória, que agradasse a todos os membros (isso ficou claro na última ata de política monetária, por 
exemplo). Hoje, na 1ª das 3 aparições públicas de dirigentes do Fed, Lael Brainard, no The Economic Club of New York, abordou o tema. Entender 
as causas da falta de conexão entre o mercado de trabalho e a inflação, num ambiente de juros neutros baixos (como é o caso de hoje), torna-se 
um dos temas mais relevantes. Hoje, com uma inflação em 12 meses em 1,4% até julho (considerando o núcleo do índice PCE), o mercado segue 
cético quanto à 3ª elevação de juros para este ano que o Fed ainda considera em seus planos. Segundo cálculos da Bloomberg, a probabilidade 
disto acontecer, dada pelo mercado, é de aproximados 33%.  
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Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Gafisa: Iniciou venda de três empreendimentos em São Paulo  
 
Segundo o Relatório Reservado, a Gafisa iniciou a venda de três 
empreendimentos em São Paulo e já se prepara para lançar outros dois 
condomínios residenciais no último bimestre de 2017. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. No primeiro semestre deste ano, a Gafisa 
não fez nenhum lançamento, e concentrou seus esforços de venda no estoque. 
No último resultado da empresa, a companhia sinalizou que voltaria a lançar no 
2S17. A companhia iria priorizar projetos com maior liquidez e com foco no 
desenvolvimento de produtos adequados ao atual cenário de mercado. A Gafisa 
encerrou o 2T17 com estoque de R$1,47 bilhão a valor de mercado e prejuízo 
líquido de R$260,6 milhões no 1S17. 
 
 
Gol: 12 novas aeronaves Boeing 
 
A Gol anunciou doze novas aeronaves Boeing, por meio de transações de "sale 
and leaseback", com a aquisição de cinco Boeing 737 MAX 8 e dois Boeing 737-
800 Next Generation, além de arrendamento operacional direto de cinco 737 
MAX 8 adicionais. A operação aumenta a quantidade de aeronaves Boeing de 
cinco para seis em 2018, mas não altera o plano de frota de 121 aviões em 
2018. 
 
Impacto: Positivo. Tanto o 737 NG como as aeronaves MAX foram projetados 
para operarem com maior eficiência. Esses novos modelos contam com novos 
motores e tecnologias aerodinâmica que tornam as aeronaves mais eficientes 
no consumo de combustíveis, sendo que o 737 MAX pode alcançar economias 
de até 20% no consumo de combustível por assento, quando comparado com 
as aeronaves que foram substituídas. Assim, podemos ver uma redução no 
CASK (custo operacional por assentos-quilômetros oferecidos) nos próximos 
períodos, beneficiando ainda mais os resultados da companhia. Além disso, as 
novas aeronaves 737 MAX 8 permitem que a GOL consiga oferecer voos sem 
escalas do Brasil para quaisquer destinos na América Latina e na Florida.  
 
Para os próximos trimestres temos perspectivas positivas para a companhia. A 
Gol deve se beneficiar também da retomada econômica doméstica e 
valorização do real frente ao 1T17. Assim, seus resultados devem ser 
impactados positivamente pelo crescimento da demanda, algo que já 
observamos no resultado do 2T17. 
 
 
Magazine Luiza: Acionistas aprovam proposta de desdobramento 
 
Ontem, os acionistas da varejista Magazine Luiza aprovaram, em assembleia 
geral extraordinária, a proposta de desdobramento de ações de emissão da 
companhia, na proporção de uma (01) ação ordinária para oito (08) ações 
ordinárias, sem qualquer alteração no valor do capital social. As 21.623.933 
ações ordinárias existentes passaram a ser negociadas com os novos valores a 
partir de hoje (05/09). 
 
Impacto: Positivo. Conforme abordamos ontem, a medida deve aumentar a 
liquidez do papel negociado na B3 e destravar mais valor para as ações. Com 
relação a empresa, ainda mantemos uma visão positiva para MGLU3, que 
continua a mostrar evoluções significativas (tanto em rentabilidade, ganhos de 
Market share, como redução da dívida). Continuamos otimistas com o 
desempenho da empresa pela frente, que deve crescer acima da média do 
setor de consumo, como ocorrido no primeiro semestre do ano. As perspectivas 
mais favoráveis em relação ao consumo nos deixa ainda mais confiante com a 
empresa e seus próximos resultados. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 72.129 0,29% 7,82% 21,09%

IBrX Ibrx 100 29.948 0,34% 7,68% 21,19%

IM OB Imobiliário 740 0,17% 2,16% 15,79%

INDX industrial 14.385 0,92% 9,14% 10,72%

IFNC Financeiro 7.761 -0,15% 6,38% 22,74%

ICON Consumo 3.527 0,53% 9,22% 13,85%

IM AT M aterias básicos 2.320 1,83% 15,14% 62,59%

IEE Energia Elétrica 41.481 0,13% 2,46% 8,93%

UTIL Utilidade Pública 4.133 0,15% 2,28% 4,29%

IFIX FI Imobiliário 2.102 0,19% 1,37% 18,51%

IDIV Dividendos 3.974 0,25% 5,76% 31,54%

M etais Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Cobre (USd/lb.) 316,4 1,46% 8,88% 25,29%

Ouro (USD/t oz.) 1.336,5 0,46% 5,69% 14,65%

Prata (USD/t oz.) 18,0 0,98% 10,07% 10,94%

Plat ina (USD/t oz.) 1.008,0 -0,10% 4,02% 10,54%

Paládio (USD/t oz.) 978,0 0,09% 12,53% 42,46%

Energia Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Petróleo Brent (USD/bbl.) 52,8 0,86% 0,63% -10,18%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 48,1 1,65% -3,34% -15,71%

Gasolina (USd/gal.) 168,6 -3,56% 8,68% 0,93%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -2,51% 6,25% -16,16%

Etanol (USD/gal.) 1,5 1,07% -3,27% 2,30%

A grí co las Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

M ilho (USd/bu.) 358,5 0,91% -5,91% -5,66%

Soja (USd/bu.) 959,0 1,00% 0,24% -3,06%

Café Robusta (USD/M T) 2.020,0 -0,05% -5,30% -6,09%

Café Arábica (USD/bag) 160,9 1,19% -7,10% -7,56%

Açúcar (CNY/M T) 6.369,0 0,16% 3,23% -7,88%

Boi Gordo (USd/lb.) 105,2 -0,24% # VALOR! # VALOR!



Marcopolo: fabricante de ônibus suspende produção parcialmente 
 
A Marcopolo anunciou ontem que as atividades de suas unidades Ana Rech e Planalto, em Caxias do Sul (RS), ficarão paralisadas parcialmente 
durante esta semana. A companhia utilizará a semana mais curta para avaliar impactos, medidas a serem tomadas e programar produção. Segundo 
a direção da companhia, o mais importante foi não ter havido feridos na ocorrência do incêndio na unidade de plásticos no domingo (3).  
 
De acordo com o jornal Zero Hora, a paralisação provocada pelo incêndio que atingiu a planta no domingo, porém, não vai estancar a reação que 
se desenhava na produção da empresa, afirmou o CEO, Francisco Gomes Neto. Conforme Gomes Neto, a área queimada representa apenas 15% 
da área total das instalações no local. Como nada pode ser feito antes do exame da perícia do seguro, e as operações já seriam interrompidas pelo 
feriado, a empresa tomou a decisão de parar por uma semana.  
 
Para manter a produção dos ônibus em diferentes estágios de montagem na unidade, Gomes afirma que a empresa estuda onde produzir, 
substituindo a unidade paralisada. Todas as hipóteses estão abertas, desde outras divisões da própria Marcopolo – no Brasil e no Exterior – até 
fornecedores externos. Nem o restabelecimento do terceiro turno em alguma das divisões está descartado. O executivo lamenta especialmente que 
o incêndio tenha ocorrido no momento em que a empresa experimenta uma significativa reação do mercado. No auge da crise, saíram da unidade 
de Ana Rech 12 ônibus por dia. Agora, a reação nas encomendas fazia com que 18 veículos estivessem na linha de produção diária, avanço de 
50%. 
 
Unidade de Plásticos Marcopolo 
 
Construída em 2008, em área de 16 mil metros quadrados, que representa cerca de 15% da área total coberta de Ana Rech, a unidade de 
componentes plásticos da Marcopolo é a mais recente no complexo industrial e atende os requisitos e normas de segurança vigentes. Com cerca de 
600 funcionários, a operação é dedicada à produção de componentes de ônibus, internos e externos, como teto, revestimentos internos, e junto 
com o fornecimento de tradicionais parceiros externos localizados em Caxias do Sul, foi concebida para que a Marcopolo tornasse mais eficiente o 
desenvolvimento e o fornecimento de componentes plásticos utilizados nos ônibus. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. Com as medidas que estão sendo tomadas, o custo de produção e a paralisação podem ter um impacto limitado 
nos resultados da Marcopolo. Ainda faltam ser apurados os motivos do incêndio, mas não parece ser relevante o impacto financeiro desse acidente. 
Vemos que a expectativa de retomada da atividade e o ano eleitoral podem ser interessantes para continuar a impulsionar a demanda da 
Marcopolo. As ações da Marcopolo ontem subiram, em linha com os pares da companhia, na B3. Vemos que a repercussão, de fato, foi bastante 
limitada. 
 
 
Setor de Mineração & Siderurgia: Safra de reajustes nos preços anima siderurgia 
 
Conforme abordado no Valor Econômico, o conjunto de reajustes nos preços internacionais aliada à melhora na perspectiva de demanda por aço 
no país e resultados operacionais mais fortes criaram um cenário bastante positivo para as siderúrgicas nacionais. Assim, observamos os papeis da 
Usiminas acumulando alta de 48% em um mês, a CSN avançando 21% no mesmo período, e os papeis preferenciais da Gerdau subirem 16% em 
30 dias.  
 
Impacto: Positivo. Nos últimos meses, observamos uma perspectiva mais positiva para o setor. Os aumentos de preços chegam, a depender do 
produto, a 25% no ano e, para 2018, as empresas já iniciaram suas negociações dos contratos anuais de vendas diretas às montadoras. Grande 
parte das companhias já pedem reajuste mínimo de 20%. 
 
Com relação a esses reajustes, a medida depende, basicamente, do preço da commodity no mercado internacional e da demanda interna, além da 
disponibilidade de os clientes recorrerem à importação. Com relação aos dois primeiros fatores, o ambiente está favorável para o aumento de preço 
no Brasil, enquanto à importação, parece ter se normalizado.  
 
As fabricantes de aços planos já praticaram de duas a três rodadas de aumentos desde julho. Isso foi possível, em grande parte, devido à 
valorização dos produtos no exterior. Especialmente na China, os preços da bobina a quente e do vergalhão vêm subindo há meses, mais de 30% 
nos mercados futuros. Outro ponto positivo é a demanda interna. As vendas começaram a se recuperar e apresentam aumento em comparação 
anual nos últimos meses. Os últimos dados do Instituto Aço Brasil mostram que o consumo aparente de aço no país subiu 9,1% em julho sobre o 
mesmo mês de 2016, para 1,64 milhão de toneladas. Dados esses que impactam de forma positiva, principalmente, Usiminas e CSN, que detêm 
grande parte de suas produções direcionadas ao mercado interno.  
 
Olhando para frente, as fabricantes de aço devem ainda ganhar com alavancagem operacional. A ociosidade das usinas chegou a atingir 40% no 
pior momento da crise, e atualmente, ainda se encontra na média de 35%. As empresas buscam diluir o custo fixo e diminuir a ociosidade de suas 
operações. Neste ano, as siderúrgicas se beneficiam por preços mais altos, o que pode render ganhos maiores para o setor. O crescimento de 
vendas pode ser rápido se essa capacidade ociosa manter tendência de queda. 
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Agenda econômica 

 

 

Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. 
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Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual 
Projeções do 

Mercado 
Anterior 

05/set             

09:00 Brasil PIM: Produção Industrial (MoM) Jul - - 0,00% 

09:00 Brasil PIM: Produção Industrial (YoY) Jul - - 0,50% 

10:00 Brasil PMI Composite Ago - - 49,4 

10:00 Brasil PMI Serviços Ago - - 48,8 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (NTN-B) - - - - 

04:55 Alemanha PMI Serviços Ago - - 53,4 

04:55 Alemanha PMI Composite Ago - - 55,7 

05:00 Z. do Euro PMI Serviços Ago - - 54,9 

05:00 Z. do Euro PMI Composite Ago - - 55,8 

05:30 R. Unido PMI Serviços Ago - - 53,8 

05:30 R. Unido PMI Composite Ago - - 54,1 

06:00 Z. do Euro Vendas no Varejo (MoM) Jul - - 0,50% 

06:00 Z. do Euro Vendas no Varejo (YoY) Jul - - 3,10% 

06:00 Z. do Euro PIB (QoQ) 2T17 - - 0,60% 

06:00 Z. do Euro PIB (YoY) 2T17 - - 2,20% 

08:30 EUA Discurso de L. Brainard (Diretoria do Fed) - - - - 

10:45 EUA PMI Composite Ago - - - 

11:00 EUA Encomendas à Indústria (MoM) Jul - - 3,00% 

14:10 EUA Discurso de N. Kashkari (Fed Minneapolis) - - - - 

20:00 EUA Discurso de R. Kaplan (Fed Dallas) - - - - 



Credit default swaps (CDS)  

Fonte: Bloomberg 

Títulos Soberanos 
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Yield (%) Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
Estados Unidos

Treasury 2 anos 1,3140 -2,09 -2,7315 67,2181 05/09/2017

Treasury 5 anos 1,6989 -2,27 -6,4328 42,5969 05/09/2017

Treasury 10 anos 2,1238 -1,93 -6,1096 32,5387 05/09/2017

Treasury 30 anos 2,7453 -1,14 -3,4025 20,5030 05/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0500 -96,08 -1011,1111 76,1678 05/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0283 -50,44 -72,6041 124,9559 05/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3403 -8,08 -26,3420 203,2977 05/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8744 -2,43 -9,4637 47,7776 05/09/2017

Títulos de 10 anos Yield (%) Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
América Latina

México 6,8700 -0,16 -0,1310 17,4160 05/09/2017

Ásia

Japão 0,0060 166,67 -90,7690 118,1820 05/09/2017

Hong Kong 1,4740 0,82 -3,7230 59,0080 05/09/2017

China 3,7020 0,54 1,7590 32,3090 05/09/2017

Índia 6,5000 0,06 0,9160 -8,6820 05/09/2017

Austrália 2,6750 1,94 2,0990 41,3850 05/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0460 -1,04 -11,0540 45,6820 05/09/2017

Alemanha 0,3590 -1,91 -23,2910 847,9170 05/09/2017

França 0,6780 -0,29 -9,3580 179,0120 05/09/2017

Espanha 1,5490 0,00 4,4500 53,5180 05/09/2017

Italia 2,0270 -0,54 0,2470 74,8920 05/09/2017

Portugal 2,8310 -0,07 -1,2560 -7,2410 05/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5500 -2,31 -14,5960 276,7120 05/09/2017

Bélgica 0,6770 -0,30 -11,9640 263,9780 05/09/2017

Eslováquia 0,7890 -0,76 -9,6220 174,9130 04/09/2017

Eslovénia 0,9680 -1,12 -14,1080 26,2060 05/09/2017

Finlandia 0,3550 -2,20 -24,6280 312,7910 05/09/2017

Grécia 5,5090 -0,29 0,8600 -32,2220 05/09/2017

Irlanda 0,6840 -1,01 -10,3540 61,3210 05/09/2017

Malta 1,2800 0,00 1,5873 37,6344 05/09/2017

CDS 5 anos Pontos Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
Américas

México 99,04 -0,16 0,75 -37,78 05/09/2017

Chile 57,74 0,94 -5,70 -16,96 05/09/2017

Brasil 190,29 -0,50 -2,46 -66,56 05/09/2017

Peru 72,68 0,29 -2,41 -29,35 05/09/2017

Colômbia 120,31 -0,19 -1,86 -47,13 05/09/2017

Venezuela 5049,46 0,36 20,64 945,37 05/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 05/09/2017

Alemanha 13,44 -1,91 1,83 -2,98 05/09/2017

França 21,10 0,42 19,31 -7,48 05/09/2017

Espanha 67,33 0,08 2,54 -9,74 05/09/2017

Italia 143,80 -0,61 7,24 8,31 05/09/2017

Portugal 157,90 -4,37 0,54 -126,21 05/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,57 2,14 12,65 -5,91 05/09/2017

Fonte: Bloomberg 



Carteira recomendada  

Fonte: Bloomberg 

Fonte: BM&F Bovespa, Bloomberg 

Contratos futuros BM&F 
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Índice Futuro Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 21.255 8.990 12.265 (395) 300 5.515

Investidor Estrangeiro 179.765 166.568 13.197 (3.378) (11.146) (87.245)

Invest idor inst itucional 186.299 204.554 (18.255) 3.528 11.476 87.915

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.078.122 6.590.102 (511.980) 53.855 257.097 421.700

Investidor Estrangeiro 4.215.032 4.721.048 (506.016) 1.215 (45.924) (337.838)

Invest idor inst itucional 11.796.050 10.631.288 1.164.762 (56.450) (215.738) (91.001)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 200.290 79.383 120.907 (7.455) 95.064 135.323

Investidor Estrangeiro 154.992 183.218 (28.226) 3.370 (13.008) (55.461)

Invest idor inst itucional 152.776 249.917 (97.141) 4.225 (64.621) (66.612)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.187.689 1.276.375 (88.686) 79 (58.146) (68.383)

Invest idor Estrangeiro 836.108 526.135 309.973 28 55.738 65.419

Investidor inst itucional 917.748 1.148.227 (230.479) (94) 776 1.353

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.387.979 1.355.758 32.221 (7.376) 36.918 66.940

Investidor Estrangeiro 991.100 709.353 281.747 3.398 42.730 9.958

Investidor inst itucional 1.070.524 1.398.144 (327.620) 4.131 (63.845) (65.259)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 1,94% 0,19%

10% CCRO3 CCR 0,23% 0,02%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 1,90% 0,19%

10% KLBN11 Klabin 4,44% 0,44%

10% EQTL3 Equatorial 2,31% 0,23%

10% IGTA3 Iguatemi -2,01% -0,20%

10% ITSA4 Itaúsa 1,37% 0,14%

10% M RVE3 M RV 0,82% 0,08%

10% PETR4 Petrobras 3,81% 0,38%

10% VALE3 Vale 2,91% 0,29%

Desempenho 04/set Setembro

Guide 0,64% 1,77%

Ibovespa 0,29% 1,83%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

20% CGAS5 Comgás 1,85% 0,37%

20% CPLE6 Copel 1,64% 0,33%

20% CSAN3 Cosan 1,68% 0,34%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 0,00% 0,00%

20% TAEE11 Taesa 2,00% 0,40%

Desempenho 04/set Setembro

Guide 0,20% 1,43%

IDIV 0,25% 1,73%

Desempenho 04/set Setembro

Guide 0,77% 2,34%

Ibovespa 0,29% 1,83%

Desempenho 04/set Setembro

Guide 0,59% 0,74%

IFIX 0,19% 0,88%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 1,95% 0,19%

10% BVM F3 B3 1,94% 0,19%

10% CESP6 Cesp 0,75% 0,07%

10% EQTL3 Equatorial 2,31% 0,23%

10%  GGBR4 Gerdau 8,95% 0,89%

10% KLBN11 Klabin 4,44% 0,44%

10% M OVI3 M ovida -2,00% -0,20%

10% M RVE3 M RV 0,82% 0,08%

10% PETR4 Petrobras 3,81% 0,38%

10%  VIVT4 Vivo 0,47% 0,05%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 3,15% 0,79%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 1,22% 0,06%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 0,08% 0,02%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 0,20% 0,03%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,00% 0,00%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva -0,45% -0,04%
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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 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 Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 
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