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

S&P 500 EUA 2.491 0,19% 2,15% 12,12%

Dow Jones EUA 22.090 0,68% 1,14% 11,48%

Nasdaq EUA 6.005 0,23% 2,72% 23,38%

M EXBOL M éxico 50.437 0,84% -0,46% 8,57%

FTSE R. Unido 7.394 -0,18% 1,46% 6,91%

DAX Alemanha 12.546 0,64% 4,49% 9,42%

CAC 40 França 5.211 0,70% 2,98% 7,16%

IBEX 35 Espanha 10.344 0,18% 0,78% 11,07%

FTSE M IB Italia 22.280 0,76% 4,33% 19,13%

PSI Portugal 5.155 0,94% -0,87% 14,17%

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

CSI 300 China 3.838 0,32% 5,23% 15,95%

Shangai Comp China 3.379 0,09% 5,33% 8,89%

Kospi Coreia do Sul 2.365 0,27% 1,97% 16,73%

Nikkei 225 Japão 19.777 1,18% 0,24% 3,46%

Topix Japão 1.627 0,94% 0,63% 7,17%

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

Dólar Index 92,003 0,14% -1,15% -9,99%

Euro (USD/EUR) 1,193 -0,16% 1,31% 13,47%

Libra (USD/GBP) 1,326 0,72% 2,27% 7,44%

Franco Suiço 0,961 0,48% 1,16% 6,05%

Real 3,120 0,54% 2,26% 4,34%

Peso mexicano 17,797 0,69% -0,15% 16,46%

Dólar Australiano 1,247 0,11% -2,10% -10,21%

Iene 109,920 0,48% -0,26% 6,40%

Iuan 6,538 0,14% 2,03% 6,22%

Rúpia 64,041 0,17% 0,13% 6,06%

Lira Turca 3,438 0,88% 2,56% 2,49%

Rand Sulafricano 13,016 0,25% 2,37% 5,56%

Bom dia, 
  
Resumo: No cenário internacional, os bons ventos continuam soprando. Os 
mercados lá fora mostram menor aversão a risco, as bolsas sobem, e o dólar se 
mantém mais forte frente a seus principais pares. É dia de agenda fraca por lá. 
No Brasil, Brasília tem a reforma política hoje na pauta. Mas é difícil chegar a 
consensos. No front macro, destaque para a ata do COPOM. A Selic deve 
continuar a cair, mas de forma mais gradual.  
 
Cenário Externo: seguem os ventos a favor. 
 
Os mercados? “Bem, obrigado”. Os mercados internacionais seguem 
apresentando bom desempenho. Em linha com o dia de ontem, as bolsas 
europeias sobem, após boa sessão na Ásia. Lá, o índice Nikkei, do Japão, subiu 
1,18%. Mais: o dólar e os juros dos títulos americanos seguem em alta. 
Mas...as commodities operam em baixa. O petróleo, ainda assim, mostra maior 
estabilidade, ao redor de US$53,8/barril (brent). 
 
Pequenos e grandes negócios. Na agenda de indicadores dos EUA, apenas 1 
destaque: o otimismo do pequeno empresário mostrou uma ligeira melhora em 
agosto (o índice foi de 105,2 pontos em julho para 105,3). Os investidores 
também estão atentos à Apple. À tarde (14h), a empresa divulga novos 
produtos, incluindo o tão esperado Iphone 8. Os smartphones ainda respondem 
por 2/3 das receitas da empresa. Ontem, o setor de tecnologia foi um dos 
destaques positivos do índice acionário S&P 500. 
 
Bons sinais de Itália e Portugal. No 1º, o índice de desemprego do 2º trimestre 
recuou para 11,2% (era 11,6% no tri anterior). No 2º, a inflação ao 
consumidor, em 12 meses, subiu em agosto para 1,1%, contra 0,9% até julho. 
E vale acompanhar: o vice-presidente do banco central, Vitor Constancio, fará 
discurso em Frankfurt, na Alemanha (10h45). Falará sobre a política monetária 
em tempos “não convencionais”, como os de hoje.  
 
Brasil: ata do Copom e vendas no varejo são destaque; reforma 
política na Câmara. 
 
Um dia histórico. O Ibovespa fechou ontem aos 74,319 mil pontos. Foi a 
máxima histórica, superando o recorde registrado no dia 20 de maio de 2008, 
após recebermos, da S&P, o chamado grau de investimento. Hoje, embora sem 
este selo, a trajetória do país parece melhorar: (i) temos sido ajudados pelo 
exterior, e (ii) política e economia, mais alinhadas, têm registrado melhoras.  
 
Sem consensos – parte I. Deputados retomam hoje no plenário a reforma 
política. Querem votar um fundo para financiar campanhas e alterar o sistema 
eleitoral (a PEC 77 de 2003); e podem analisar proposta que cria uma cláusula 
de desempenho e proíbe coligações (a PEC 282 de 2016). As votações, no 
entanto, serão longas, e não há garantia de consensos. Lembramos: para 
aprova-las, será necessário, ao menos, 308 votos. 
 
Sem consensos – parte II. O juiz Vallisney Souza, da 10ª Vara, suspendeu a 
homologação da leniência da J&F, devido à prisão de Joesley Batista. Mas o 
MPF diz que o acordo continua válido. Apesar da confusão, está cada vez mais 
claro que uma denúncia da PGR contra Temer, com base na delação da JBS, 
terá pouco ou nenhum impacto concreto. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Sinais amarelos. No Planalto, entre as notícias positivas, há algumas questões que preocupam. Delação de Lucio Funaro e prisão de Geddel, por 
exemplo, estão entre estas. Nas últimas horas, um relatório da PF sobre o chamado “quadrilhão” do PMDB na Câmara apontou indícios de que 
Temer, Moreira Franco e Padilha cometeram crimes de corrupção. Temer teria recebido R$31,5 milhões em vantagens.  
 
No front macro, há 2 destaques para hoje: (1) a ata do COPOM; e (2) as vendas do varejo, referentes a julho. O 1º reafirmou a nossa percepção 
de que os cortes de juros serão graduais à frente. Mantemos o nosso cenário-base, de Selic em 7,0% no final deste ano. A seguir, 2 comentários 
breves sobre a ata. 
 
Ata do COPOM – comentário I: se continuar assim, será “gradual”. Esta é uma das mensagens da ata do COPOM: “avaliando as circunstâncias 
atuais”, espera-se um “encerramento gradual do ciclo de flexibilização monetária”. Afinal, “tudo mais constante, há benefícios” em encerrar o ciclo 
desta forma. É por isto que o BC “vê, neste momento, como adequada uma redução moderada” do corte de juros na próxima reunião.    
 
Ata do COPOM – comentário II: as reformas, e as “outras iniciativas”. O BC também ressalta a importância das reformas, especialmente as de 
natureza fiscal. Além disso, reconheceu a importância dos anúncios de privatizações e concessões feitos em agosto – fatores que devem contribuir 
para o aumento da produtividade da economia, e melhoria do ambiente de negócios. Isso faz o juro neutro cair, e permite uma Selic mais baixa. 
 
E os mercados hoje? Os bons ventos do exterior continuam. Por aqui, mantemos o viés de alta em bolsa, e de baixa em juros futuros e percepção 
de risco-país. Em relação ao dólar, um dia menos claro. O mercado espera alguma sinalização do BC em relação à rolagem de swap cambial do dia 
1º de outubro (se será integral, ou não). 
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http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf
http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf
http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf
http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf
http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf


Focus 

Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Banco Central 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,14 3,38 4,15 4,18

IGP-M  (%) - A/A -0,88 -0,86 4,43 4,39

SELIC (%) 7,00 7,25 7,25 7,50

PIB (%) - A/A 0,60 0,50 2,10 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,10 1,00 2,30 2,16

Balança com. (US$ bi) 61,51 61,35 49,00 48,00

Câmbio (R$/US$) 3,20 3,20 3,35 3,35

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,65 -0,20 -1,50 7,66 7,63

DI jan 19 7,65 -0,39 -3,00 7,68 7,63

DI jan 20 8,40 0,12 1,00 8,42 8,36

DI jan 21 9,01 0,22 2,00 9,04 8,96

DI jan 22 9,42 0,43 4,00 9,45 9,33

DI jan 23 9,64 0,31 3,00 9,66 9,55

DI jan 24 9,74 0,62 6,00 9,74 9,62

DI jan 25 9,95 0,40 4,00 9,97 9,86

DI jan 26 10,01 0,96 9,50 9,94 9,86

Variação

8,40

9,01

9,42

9,64
9,74

9,95 10,01

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. Hoje, no Brasil, há 2 destaques no front macro: ata do 
COPOM e vendas no varejo. Em Brasília, discute-se a reforma política. 
No resto do mundo, bons ventos, a favor dos mercados. Lá fora, há 
poucos destaques do lado “macro”. 
 

Brasil 
 
Ata do COPOM: cortes mais graduais à frente 
 
Um resumo: a ata divulgada hoje pelo BC corrobora o comunicado da semana 
passada, em nossa opinião. Afinal, deixa clara a intenção de fazer ajustes mais 
graduais à frente. Desta forma, mantemos o nosso cenário-base: uma 
Selic de 7,00% até o final do ano, contra os 8,25% atuais. Os cortes seriam 
estes: -75 pontos base no COPOM de outubro (duas 24 e 25); e -50 pontos 
base no COPOM de dezembro (dias 5 e 6). O mercado, considerando o último 
Boletim Focus, está em linha com estra projeção. Ainda assim, é preciso 
reconhecer: o risco de uma inflação que pode continuar surpreendendo para 
baixo (preços de alimentos, em especial), pode levar a Selic a um patamar 
ainda abaixo de 7,0%, já no início de 2018. 
 
Outros comentários: 
 
       (i) Se continuar assim, será “gradual”. Esta é uma das principais 
mensagens da ata do COPOM: “avaliando as circunstâncias atuais”, espera-se 
um “encerramento gradual do ciclo de flexibilização monetária”. Esta 
interpretação já havia sido feita do comunicado da semana passada, mas ficou 
clara a interpretação de que “tudo mais constante, há benefícios” em encerrar 
o ciclo desta forma. É por isto que ele “vê, neste momento, como adequada 
uma redução moderada” do corte de juros na próxima reunião (outubro); 
 
       (ii) As reformas, e as “outras iniciativas”. O BC também ressaltou a 
importância das reformas, especialmente as de natureza fiscal. Além disso, 
reconheceu a importância dos anúncios de privatizações e concessões feitos em 
agosto – fatores que devem contribuir para o aumento da produtividade da 
economia, e melhoria do ambiente de negócios. Isso faz o juro neutro cair, e 
permite uma Selic mais baixa; 
 
       (iii) Hoje, o indicado é uma “política estimulativa”. Considerando a 
conjuntura atual (inflação ancorada, grande ociosidade da economia, etc.), o 
BC considera que o apropriado é uma “política monetária estimulativa”. Ou 
seja: “taxas de juros abaixo da estrutural”. Os membros do BC, por outro lado, 
consideram que, hoje, as taxas de juros reais ex-ante – por volta de 3,3% ao 
ano – já estão abaixo do estrutural.  
 
Vendas no varejo: 4 de 10 atividades têm queda frente ao mês 
anterior 
 
Em julho, o volume de vendas do varejo (ampliado) cresceu 0,2% frente a 
junho. Na comparação com julho de 2016, houve um crescimento de 5,7%. O 
mercado esperava, respectivamente, -1,0% e +3,9%, segundo pesquisa da 
Bloomberg. Se considerarmos o varejo restrito – ou seja, desconsiderarmos as 
atividades de “veículos e motos” e “materiais de construção” –, temos que o 
volume de vendas ficou estável em julho frente a junho, e subiu 3,1% frente a 
julho de 2016. Aqui, a diferença entre o esperado e o realizado é menor: o 
mercado previa números de 0,1% e 3,2%, respectivamente. Na tabela a seguir, 
mais informações sobre estas variações. 
 

http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/copomcomunicados/16260


Continuação do cenário Brasil 
 
Vendas no varejo: 4 de 10 atividades têm queda frente ao mês anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletim Focus: inflação e Selic revisadas para baixo; PIB para cima 
 
O Focus saiu ontem, mas aqui o enfatizamos. Para 2017, o mercado espera um IPCA de 3,14%, e um PIB de 0,60% (há 1 semana, estes números 
eram 3,38% e 0,50%, respectivamente). Para 2018, números de 4,15% e 2,10%, respectivamente (contra 4,18% e 2,00% há 1 semana). Para 
ambos os anos, revisou-se a Selic para baixo: espera-se 7,00% neste ano (era 7,25% há 1 semana), e 7,25% para o final do próximo (era 7,50%). 
Como falamos no comentário sobre a ata do COPOM, a projeção mediana do mercado, sobre a Selic, foi ajustada, e já está em linha com o nosso 
cenário-base para 2017. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
 
Ontem, o Ibovespa subiu 1,7%, e encerrou a sessão em 74,319 mil pontos. O índice superou a sua máxima histórica, puxado pela maioria dos 
papéis, num contexto de cenário doméstico e externo mais positivos. No ano, o Ibovespa sobe 23,4%. A percepção de risco-país, medida pelo CDS 
de 5 anos, caiu 0,47%, aos 180 pontos base. No ano, este recua ao redor de 35%. O dólar subiu 0,51%, cotado a R$3,1029, diante de uma moeda 
americana mais forte lá fora. Por fim, no mercado de juros, uma pressão altista, que puxou o DI para jan/21 8 pontos para cima. Foi de 8,99% 
para 9,02%. E, aqui, também há conexão com o mercado americano: lá, os juros das Treasuries foram pressionados para cima. 
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Vendas no Varejo 

  

 % MÊS/MÊS 

ANTERIOR (1) 

% MÊS/IGUAL MÊS 

DO ANO ANTERIOR 
% ACUMULADO 

  
MAI JUN JUL MAI JUN JUL NO ANO 12 MESES 

COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO (2) 0,2 0,9 0,0 2,6 2,9 3,1 0,3 -2,3 

1 - Combustíveis e lubrificantes 0,8 1,2 -1,6 -0,4 0,1 -0,9 -3,1 -5,4 

2 - Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo 1,1 -0,3 0,7 0,0 0,8 0,3 -0,5 -1,7 

3 - Tecidos, vest. e calçados -8,3 6,1 0,3 5,1 4,2 15,5 7,1 -1,2 

4 - Móveis e eletrodomésticos 1,7 2,1 0,0 14,0 12,2 12,7 6,8 -1,2 

5 - Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria 0,7 1,3 -0,4 3,5 2,7 2,4 -0,4 -2,2 

6 - Livros, jornais, rev. e papelaria -5,5 5,1 0,0 -0,8 0,7 0,2 -3,3 -8,1 

7 - Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação 0,3 -2,3 4,4 12,9 5,1 11,6 -0,6 -3,6 

8 - Outros arts. de uso pessoal e doméstico 0,6 2,8 -0,2 3,0 4,4 4,0 -0,2 -3,0 

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) -0,2 2,3 0,2 4,9 4,4 5,7 1,1 -2,8 

9 - Veículos e motos, partes e peças 2,2 4,2 -0,8 5,5 3,8 6,5 -2,9 -7,3 

10- Material de construção 2,3 1,1 0,9 9,5 6,7 11,0 5,6 -0,2 

Fonte: IBGE. Elaboração: Guide Investimentos.  

Observações:                 

(1) Séries com ajuste sazonal.  

(2) O indicador do comércio varejista restrito é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. 

(3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: Grupo DPSP, das drogarias Pacheco E São Paulo, tira da gaveta plano de 
IPO 
 
Segundo apurou a agência Estado, o grupo DPSP, dono das drogarias Pacheco 
e São Paulo, está retomando as conversas para abrir seu capital. Em 2011, na 
época da fusão das duas marcas, o assunto já havia sido cogitado, mas só 
agora voltou à mesa. O movimento vai em linha com o crescimento do setor: a 
cada dia cresce mais a representatividade das farmácias no varejo brasileiro. O 
plano, entretanto, está em fase inicial e nenhum banco ainda foi contratado 
para colocar a oferta de ações em pé. No passado, a americana CVS, que no 
Brasil já detém a marca Onofre, assediou a DPSP, mas as conversas não 
avançaram. 
 
Impacto: Positivo. Recentemente já observamos um aumento das ofertas nos 
mercados de capitais – Ômega, Carrefour, IRB Brasil e Biotoscana realizaram 
suas ofertas no final do 2S e outras operações devem ser efetivadas até o fim 
de setembro. Conforme temos abordado constantemente, consideramos essa 
janela entre setembro e outubro como muito propícia para esse crescimento 
nos números dessas ofertas. O ambiente mais favorável está beneficiando a 
volta das oferta públicas de ações. A combinação de melhora no valuation das 
empresas locais, elevado nível de alavancagem financeira e a queda do custo 
de capital deverão ajudar essas operações. Esperamos que essas ofertas 
anunciadas para acontecer no fim de setembro sejam bem sucedida, e 
continue pavimentando o caminho para outras ofertas. 
 
 
BR Malls: Companhia avalia vender shoppings ou montar fundo 
 
Segundo matéria no jornal Valor Econômico, a BR Malls discute a estratégia 
para o seu portfólio. Dentre os principais pontos de discussão está a 
possibilidade de criar um fundo de investimento imobiliário formado por ativos 
do grupo. A demanda esperada para esse fundo estaria entre R$ 600 milhões e 
R$ 700 milhões, segundo fonte.  
 
Outra possibilidade é a venda de ativos, de forma individual. Se for montado o 
fundo, menos empreendimentos seriam vendidos. A companhia já vem 
reduzindo seu portfólio nos últimos tempos. 
 
Foram identificados cerca de 10 shoppings não estratégicos que a companhia 
poderia se desfazer.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. Até o momento, a estratégia da BR Malls foi 
de crescer sustentada por um ritmo acelerado de aquisições, atingindo níveis 
de endividamento acima da média do setor. Há quatro meses houve mudança 
no comando da empresa, e foi concluída a entrada de recursos novos em caixa, 
com uma oferta de ações, que ajudou a reduzir sua alavancagem. A relação 
entre dívida líquida sobre EBITDA, que era de 4,2 vezes em março, caiu para as 
atuais 2,5 vezes. O presidente da companhia, Ruy Kameya, confirmou ao Valor 
o interesse em reduzir o portfólio nos próximos 12 meses, mas não diz o 
número de shoppings que pretende por à venda.A possibilidade de criar um 
fundo imobiliário pode ser interessante para a empresa, visto o ganho fiscal 
nas transações de compra e venda dos ativos, o que pode possibilitar uma 
gestão mais ativa do portfólio de shoppings que não são o core para a 
empresa.  
 
 
JBS: JBS vende irlandesa Moy Park e alonga dívida 
 
Ontem, a JBS anunciou a venda da Moy Park por US$ 1,3 bilhão, incluindo US$ 
300 milhões em dívidas, para sua controlada americana Pilgrim’s Pride. O 
movimento surpreendeu o mercado. Assim, a JBS deve colocar cerca de US$ 1 
bilhão em caixa. No total do grupo, porém, o tamanho da dívida permanecerá 
quase o mesmo, já que a JBS SA consolida integralmente o balanço da 
Pilgrim's. O que aconteceu, na prática, foi a JBS transferindo um ativo e dívidas 
para a Pilgrim's e receberá recursos em caixa nessa troca. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 74.319 1,70% 10,33% 26,85%

IBrX Ibrx 100 30.844 1,63% 10,26% 26,79%

IM OB Imobiliário 791 1,44% 8,49% 27,67%

INDX industrial 14.723 1,46% 9,42% 14,02%

IFNC Financeiro 8.056 1,98% 9,35% 30,97%

ICON Consumo 3.657 1,06% 10,52% 17,75%

IM AT M aterias básicos 2.330 1,91% 14,65% 65,90%

IEE Energia Elétrica 42.644 1,56% 6,86% 15,26%

UTIL Utilidade Pública 4.280 1,55% 7,56% 11,35%

IFIX FI Imobiliário 2.165 0,69% 4,26% 22,30%

IDIV Dividendos 4.141 1,80% 10,43% 41,20%

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

Cobre (USd/lb.) 302,4 -1,39% 3,09% 19,74%

Ouro (USD/t oz.) 1.330,5 -0,39% 2,82% 14,14%

Prata (USD/t oz.) 17,9 -0,15% 4,19% 10,23%

Plat ina (USD/t oz.) 986,0 -1,28% -0,37% 8,13%

Paládio (USD/t oz.) 936,6 0,53% 5,28% 36,42%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 54,2 0,67% 4,35% -7,78%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 48,3 0,37% -1,47% -15,40%

Gasolina (USd/gal.) 164,9 0,86% 8,61% -1,29%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 1,25% -0,73% -16,33%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,59% -0,39% 4,61%

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

M ilho (USd/bu.) 356,3 -0,35% -4,94% -6,25%

Soja (USd/bu.) 959,3 -0,08% 1,51% -3,03%

Café Robusta (USD/M T) 1.945,0 -0,31% -8,81% -9,58%

Café Arábica (USD/bag) 161,8 -0,15% -6,39% -7,07%

Açúcar (CNY/M T) 6.170,0 0,10% -0,98% -10,76%

Boi Gordo (USd/lb.) 107,2 -0,12% -0,19% 6,75%



JBS: JBS vende irlandesa Moy Park e alonga dívida 
 
Impacto: Neutro. Essa operação, embora ajude a melhorar a liquidez da JBS, não apresenta uma redução do endividamento consolidado da 
empresa que viria com a venda da Moy Park para um concorrente do setor. O que haverá é a troca de uma dívida de curto prazo e mais cara no 
Brasil por outra mais longa e barata nos EUA. No entanto, ressaltamos que a negociação tem uma valor estratégico relevante. Vender a Moy Park 
para um terceiro representaria abrir da estratégia de internacionalização da empresa na Europa, além de não ter uma importante fonte de 
diversificação geográfica da produção e da receita do grupo.  
 
A medida tem como objetivo dar mais liquidez no curto prazo, rolar dívidas e diminuir a alavancagem da Companhia após delações dos irmãos 
Batista. No 2T17, a alavancagem da JBS era de mais de 4,16x, sendo a meta é reduzi-la para 3,5x ainda neste ano. Para a melhora do perfil da 
dívida, o câmbio também está ajudando. Mais de 90% das dívidas da JBS são dolarizadas e observamos uma desvalorização da moeda americana 
no 2T17.  
 
 
Magazine Luiza: oferta de ações 
 
A Magazine Luiza aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 24 milhões de ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal.  A distribuição primária será de 17,6 milhões de novas ações ON, enquanto a distribuição secundária 
será de, inicialmente, 6,4 milhões ações ordinárias de titularidade de Luiz Helena Trajano, Onofre de Paula Trajano, Fabrício Bittar Garcia, Flávia 
Bittar Garcia Faleiros e Franco Bittar Garcia, com esforços restritos de colocação, ou seja, uma oferta restrita sendo realizada no mercado de 
balcão. 
 
Considerando o preço de fechamento das ações em R$ 78,92 em 8 de setembro - usado pela companhia no comunicado -, o valor total da oferta 
seria de R$ 1.894.080.000,00. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. Apesar de ser interessante a capitalização da empresa nesse momento de retomada, vemos que a potencial 
diluição e a oferta a saída de acionistas relevantes nesse patamar de preços são sinalizações mais negativas. Vale lembrar que essa operação já 
era em grande parte esperada pelo mercado e já vinha sendo sinalizada.  
 
 
Natura: Natura planeja dobrar Ebtida da Body Shop em cinco anos 
 
Ontem, em teleconferência com analistas, o diretor de relações com investidores da empresa, José Roberto Lettiere, afirmou que a Natura pretende 
dobrar a geração de caixa operacional da The Body Shop nos próximos cinco anos. Assim, o Ebitda deverá duplicar para US$ 181 milhões até o fim 
de 2022 e a margem Ebtida deve subir dos atuais 8% para um patamar entre 12% e 14%. A geração de caixa operacional da companhia será 
impulsionada por maior eficiência operacional no curto prazo e crescimento da receita no médio prazo após aquisição estratégica da The Body 
Shop. Somente com redução de despesas espera-se ganhos entre US$ 25 milhões e US$ 35 milhões em 2019 e em 2022.  
 
Vale lembrar que a compra da Body Shop foi concluída na semana passada, por US$ 1,2 bilhão. A dívida da companhia para fechar a transação, 
financiada no curto prazo por instituições brasileiras, deverá ser reestruturada nos próximos dois anos. A meta é que a alavancagem financeira da 
Natura, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebtida, de 3,6x no fim de 2017, caia para 1,4x em cinco anos, mesmo patamar do ano 
passado. 
 
Outro fator abordado por Ferreira,foi que a estratégia da Natura poderá também incluir a estreia no mercado chinês. A empresa está monitorando 
a expansão para a China, principal mercado emergente global também com as marcas Body Shop e a australiana Aesop. 
 
Impacto: Neutro. Conforme temos abordado constantemente, embora a estratégia possa gerar valor a empresa, o sucesso dessa mudança de 
operações/estratégia vai depender da habilidade da companhia em superar os desafios de integração da nova operação, já que o modelo de 
negócios da Natura e sua cobertura geográfica são diferentes dos da The Body Shop.  
 
Por outro lado, a aquisição sinaliza a ampliação da atuação da Natura no mercado exterior e deve pavimentar a entrada na estratégia de venda em 
lojas físicas. A Natura pretende ainda fortalecer as vendas diretas da Body Shop e estuda iniciar a distribuição dos produtos da marca por 
consultoras no Brasil. A The Body Shop já possui receitas expressivas por esse canal na Austrália e no Reino Unido e pode também ser uma 
oportunidade da Natura fortalecer a operação na América Latina com a nova marca.  
 
Enfim, acreditamos que a aquisição será um longo processo até atingir as sinergias esperadas. Por isso, ainda aguardamos melhores resultados 
provenientes dessa operação. Além disso, a Natura não possui um histórico relevante envolvendo Fusões e Aquisições no setor, e ainda tem muito 
a desenvolver em relação ao seu conhecimento no segmento varejista. 
 
Sobre a aquisição:  
• Dentre os pontos positivos, destacamos: (i) deve acelerar a estratégia de internacionalização da marca; (ii) expandir com nova marca no portfólio 
da empresa; (iii) aumenta a presença da empresa no setor varejista; e (iv) pode haver sinergias (custos, despesas e receitas), e criar valor para a 
empresa. A aquisição deve reduzir a dependência das receitas no mercado doméstico (cerca de 75% do Ebitda) e também diminui a exposição nos 
negócios de vendas direta (cerca de 91% do Ebitda). No entanto, mantemos certo cautela uma vez que a aquisição remete uma mudança de 
estratégia em curto espaço de tempo.   
• Dentre os riscos: acreditamos que é uma transação complexa e pode demorar mais tempo que o previsto para a captura de sinergias. Vale 
ressaltar: (i) o valor envolvido do negócio não foi barato (cerca de 12,0x EV/EBITDA); (ii) a alavancagem deve aumentar de forma expressiva e 
possivelmente podemos ver algumas operações envolvendo emissão de ações; (iii) a natura não possui amplo “know how” em operações de varejo 
de lojas físicas (Aesop possui pouco tempo de experiência); e (iv) gestão das operações da The Body Shop e bom gerenciamento de marcas do 
portfólio. 
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Vale: Vale confirma interesse nas usinas da Cemig que devem ir a leilão 
 
Segundo apurou o jornal Valor Econômico, a Vale estuda uma possível participação no leilão de concessão das hidrelétricas que pertenciam à 
Cemig e terão sua concessão relicitada, previsto para 27 de setembro. A Vale confirmou o interesse em três das quatro usinas que serão ofertadas: 
Jaguara, Miranda e São Simão. Caso a Vale decida avançar, poderá ser feito uma parceria entre a Vale (55%) e a própria Cemig (45%), por meio 
da Aliança Geração de Energia. Os acionistas da Vale já discutiram o assunto, mas nenhuma decisão foi tomada ainda. A próxima reunião do 
conselho da Vale é no dia 28 de setembro, um dia após a data prevista para o leilão.  
 
Para a Cemig, outra possibilidade seria fechar parceria com empresas internacionais, entre elas a francesa EDF, a italiana Enel e a canadense 
Hydro-Québec, sendo que, esta última, estatal já possui negócios.  
 
Impacto: Neutro. A Vale, nos últimos meses, está focada em reduzir seu endividamento e deve focar no seu negócio principal. Ressaltamos o foco 
do management no controle de custos, além da contínua redução de capex e endividamento da Vale. No entanto, o possível negócio entre Cemig e 
Vale tem um valor estratégico uma vez que a companhia busca constantemente a redução sustentável de custos, e a autosificencia energética. E 
uma das alternativas para atingir esses objetivos poderia ser a aquisição dessas 3 Usinas que irão para leilão. A Vale já é um parceiro estratégico 
da Cemig, tem participação direta e indireta, por meio da Aliança em nove hidrelétricas e quatro Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Brasil. 
Acompanharemos o caso.  
 
Com relação aos leilões, quatro grupos nacionais e estrangeiros já manifestaram interesse nas usinas da Cemig, que devem ir a leilão. Os principais 
nomes cogitados são os da chinesa State Power Investment Corporation (SPIC), a franco-belga Engie e a espanhola Iberdrola.  
 
 
Setor Imobiliário: Vendas de imóveis novos avança 49,5% A/A em julho  
 
Segundo a pesquisa mensal do mercado imobiliário, realizada pela Secovi-SP, registrou a venda de 1.238 unidades residenciais novas em julho. 
Apesar do recuo de 32,2% M/M, o volume ficou 49,5% acima A/A. No acumulado do ano, foram comercializadas 9.126 unidades (13,8% A/A). 
Em relação à oferta de imóveis novos disponíveis para a venda, o mês de julho encerrou com 20.591 unidades (-16,4% A/A) disponíveis para 
venda. Esta oferta é composta por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (agosto de 2014 a julho 
de 2017). 
 
Os imóveis com menos de 45 m² se destacaram em quase todos os indicadores no mês, com as maiores quantidades de lançamentos (499 
unidades) e vendas (664 unidades). Por outro lado, os imóveis com maior quantidade de unidades não vendidas são aqueles com área útil entre 45 
m² e 65 m², com 6.979 unidades. 
 
Em relação à faixa de preço, os imóveis com preços entre R$ 240.000,01 e R$ 500.000,00 destacaram-se em quase todos os indicadores. No mês, 
foram 524 unidades lançadas, 527 unidades comercializadas e 8.924 unidades não vendidas em oferta. Porém, o melhor desempenho de vendas 
medido pelo VSO foi dos imóveis com preços até R$ 240.000,00, com 13,7%, correspondente às 364 unidades vendidas divididas pelas 2.658 
unidades em oferta. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Apesar do recuo no mês de julho, que sazonalmente é um mês mais fraco dado o período de férias, o bom sinal 
é que as vendas avançaram consideravelmente na comparação anual. O mercado paulista segue ao longo do ano mostrando sinais de recuperação 
em relação ao ano passado. O segmento de baixa metragem e renda é a principal vertente que puxa esta recuperação.  
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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 

12/set             

08:00 Brasil Nota do Copom - - - - 

09:00 Brasil Levantamento Sistemático da Produção Agrícola Ago - - - 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo (MoM) Jul - - 1,20% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo (YoY) Jul - - 3,00% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo Ampliado (MoM) Jul - - 2,50% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo Ampliado  (YoY) Jul - - 4,40% 

05:30 R. Unido CPI (YoY) Ago - 2,8% 2,60% 

05:30 R. Unido CPI: Núcleo (YoY) Ago - 2,5% 2,40% 

07:00 EUA Confiança do Pequeno Empresário Ago - 105,0 105,2 

11:00 EUA Criação Emprego (a.s.) Jul - 5950 6163 

- EUA Relatório de Demanda e Oferta Agrícolas Mundiais - - - - 



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 1,3267 0,61 2,5270 72,2763 12/09/2017

Treasury 5 anos 1,7355 1,55 -0,4246 45,0481 12/09/2017

Treasury 10 anos 2,1567 1,23 -1,4666 29,6951 12/09/2017

Treasury 30 anos 2,7623 0,70 -0,8329 15,5339 12/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1208 3,51 -389,0688 61,8325 12/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos -0,0146 51,01 -130,4802 90,7770 12/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3112 6,28 -20,4296 111,1262 12/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8384 1,55 -7,1334 27,6298 12/09/2017

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

México 6,7590 0,06 -1,3140 14,0370 12/09/2017

Ásia

Japão 0,0200 100,00 -68,2540 1100,0000 12/09/2017

Hong Kong 1,4890 6,82 -3,9350 74,5600 12/09/2017

China 3,6180 -0,60 -0,5220 29,1680 12/09/2017

Índia 6,5540 -0,12 0,7220 -4,2930 12/09/2017

Austrália 2,6400 1,38 2,0090 28,9060 12/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0880 4,12 2,4480 25,6350 12/09/2017

Alemanha 0,3730 11,01 -2,3560 881,5790 12/09/2017

França 0,6640 4,90 -2,0650 98,8020 12/09/2017

Espanha 1,5880 1,41 8,9160 46,6300 12/09/2017

Italia 1,9860 0,92 -2,2160 55,5210 12/09/2017

Portugal 2,8310 0,46 -0,7710 -11,3370 12/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5730 5,53 1,7760 164,0550 12/09/2017

Bélgica 0,6760 4,32 -2,5940 148,5290 12/09/2017

Eslováquia 0,7680 2,26 -10,9050 143,0380 11/09/2017

Eslovénia 0,9450 -0,42 -14,7880 19,3180 12/09/2017

Finlandia 0,5470 7,26 37,0930 257,5160 12/09/2017

Grécia 5,4650 0,04 -1,5490 -34,6060 12/09/2017

Irlanda 0,7000 4,32 -3,0470 38,0670 12/09/2017

Malta 1,2700 2,42 0,7937 28,2828 12/09/2017

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

México 98,65 0,50 -6,02 -38,41 12/09/2017

Chile 55,14 1,55 -14,84 -21,07 12/09/2017

Brasil 182,50 1,04 -10,77 -71,22 12/09/2017

Peru 69,41 -0,11 -10,27 -31,71 12/09/2017

Colômbia 114,84 1,15 -9,92 -45,03 12/09/2017

Venezuela 4991,44 -0,65 6,81 1014,90 12/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 12/09/2017

Alemanha 12,97 -4,00 -0,08 -3,12 12/09/2017

França 20,52 -0,61 5,94 -7,73 12/09/2017

Espanha 62,05 -4,09 -9,26 -15,53 12/09/2017

Italia 139,98 -1,35 1,33 4,58 12/09/2017

Portugal 151,07 -1,17 -11,58 -136,28 12/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,68 6,68 1,60 -7,39 12/09/2017

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 23.620 7.185 16.435 1.575 4.170 12.510

Investidor Estrangeiro 171.313 188.302 (16.989) (3.641) (30.186) (92.404)

Investidor inst itucional 212.320 202.484 9.836 3.461 28.091 86.793

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.948.824 6.762.850 (814.026) 54.465 (302.046) 101.326

Investidor Estrangeiro 4.576.382 4.979.269 (402.887) 13.020 103.129 (292.567)

Investidor inst itucional 11.675.216 10.313.276 1.361.940 (66.581) 197.178 183.078

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 232.650 85.458 147.192 17.925 26.285 193.109

Investidor Estrangeiro 174.867 177.127 (2.260) 7.015 25.966 (63.017)

Investidor inst itucional 146.783 307.370 (160.587) (34.560) (63.446) (125.142)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.206.694 1.295.030 (88.336) 182 350 (67.641)

Investidor Estrangeiro 898.198 588.153 310.045 81 72 65.663

Investidor inst itucional 989.743 1.224.582 (234.839) (4.223) (4.360) (3.580)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.439.344 1.380.488 58.856 18.107 26.635 125.468

Investidor Estrangeiro 1.073.065 765.280 307.785 7.096 26.038 2.646

Investidor inst itucional 1.136.526 1.531.952 (395.426) (38.783) (67.806) (128.722)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 3,84% 0,38%

10% CCRO3 CCR 6,19% 0,62%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 5,70% 0,57%

10% KLBN11 Klabin 6,19% 0,62%

10% EQTL3 Equatorial 4,71% 0,47%

10% IGTA3 Iguatemi 3,07% 0,31%

10% ITSA4 Itaúsa 6,47% 0,65%

10% M RVE3 M RV 9,27% 0,93%

10% PETR4 Petrobras 9,82% 0,98%

10% VALE3 Vale 0,03% 0,00%

Desempenho 11/set Setembro

Guide 1,47% 5,53%

Ibovespa 1,70% 4,92%



11 

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 3,52% 0,70%

20% CPLE6 Copel 2,26% 0,45%

20% CSAN3 Cosan 0,70% 0,14%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,27% 1,05%

20% TAEE11 Taesa 3,11% 0,62%

Desempenho 11/set Setembro

Guide 0,72% 2,97%

IDIV 1,80% 6,01%

Desempenho 11/set Setembro

Guide 1,04% 4,10%

Ibovespa 1,70% 4,92%

Desempenho 11/set Setembro

Guide 1,37% 4,68%

IFIX 0,69% 3,91%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

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

10% BVM F3 B3 3,84% 0,38%

10% CESP6 Cesp 0,34% 0,03%

10% EQTL3 Equatorial 4,71% 0,47%

10%  GGBR4 Gerdau 4,30% 0,43%

10% KLBN11 Klabin 6,19% 0,62%

10% M OVI3 M ovida -1,90% -0,19%

10% M RVE3 M RV 9,27% 0,93%

10% PETR4 Petrobras 9,82% 0,98%

10%  VIVT4 Vivo 2,48% 0,25%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,49% 1,37%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 1,33% 0,07%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 7,25% 1,45%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 9,38% 1,41%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,77% 0,12%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva -0,16% -0,02%
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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. “ 

Disclaimer 

 


