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

S&P 500 EUA 2.498 -0,05% 2,36% 12,47%

Dow Jones EUA 22.460 -0,26% 2,85% 13,35%

Nasdaq EUA 5.928 -0,14% 1,63% 21,80%

M EXBOL M éxico 50.676 -0,29% -3,10% 5,42%

FTSE R. Unido 7.255 -0,13% -1,50% 5,57%

DAX Alemanha 12.606 0,15% 3,55% 9,95%

CAC 40 França 5.265 -0,09% 3,17% 8,27%

IBEX 35 Espanha 10.209 -0,54% -1,42% 9,62%

FTSE M IB Italia 22.465 0,00% 3,82% 20,70%

PSI Portugal 5.310 0,17% 2,51% 18,00%

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

CSI 300 China 3.818 -0,52% 0,58% 15,34%

Shangai Comp China 3.342 -0,33% 0,30% 7,67%

Kospi Coreia do Sul 2.380 -0,35% 0,08% 17,47%

Nikkei 225 Japão 20.398 0,50% 4,86% 6,71%

Topix Japão 1.673 0,49% 4,75% 10,15%

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

Dólar Index 92,563 0,43% -0,19% -9,44%

Euro (USD/EUR) 1,187 -0,72% -0,49% 12,82%

Libra (USD/GBP) 1,349 -0,10% 4,73% 9,33%

Franco Suiço 0,974 0,52% -1,79% 4,58%

Real 3,131 0,20% 0,89% 3,96%

Peso mexicano 17,806 0,34% -1,07% 16,41%

Dólar Australiano 1,257 0,07% -0,29% -9,49%

Iene 112,240 0,22% -2,57% 4,21%

Iuan 6,623 0,49% 0,36% 4,87%

Rúpia 65,123 0,50% -1,67% 4,30%

Lira Turca 3,520 0,70% -2,30% 0,09%

Rand Sulafricano 13,269 0,13% -1,86% 3,55%

Bom dia, 
  
Resumo: No Brasil, as atenções estão voltadas à tramitação da denúncia 
contra Temer, na Câmara. E o clima para a reforma da previdência, no Planalto, 
não é nada positivo, segundo fontes e jornais. Nesta semana, o mercado 
também estará atento aos leilões (da área de petróleo e Cemig). No exterior, 
investidores digerem o resultado da eleição da Alemanha, e estão à espera das 
sinalizações dos bancos centrais. O dólar se fortalece lá fora, e as bolsas não 
mostram desempenho claro.  
 
Cenário Externo: eleições na Alemanha; e discursos dos bancos 
centrais no radar. 
 
Merkel, pela 4ª vez. A Alemanha foi às urnas ontem, e acabou elegendo, mais 
uma vez, Angela Merkel. Será o seu 4º mandato consecutivo. Apesar da vitória 
de seu partido (o “União Democrata Cristã”), foi o pior desempenho desde 1949 
(teve 33% dos votos, contra os 41,5% de 2013, por exemplo).  
 
Uma Alternativa, pela 1ª vez. Do lado mais “preocupante”, temos que o 
“Alternativa para a Alemanha”, partido de extrema-direita, e com bandeiras 
anti-imigração e contra o bloco do Euro, entrou pela 1ª vez no Parlamento do 
país, com 13% dos votos. É um reflexo da insatisfação econômica... 
 
Hoje, nos EUA, 2 indicadores, e 3 discursos. Dois indicadores serão divulgados 
hoje: (i) índice de atividade do Fed de Chicago, sobre agosto (9h30); e (ii) 
sondagem industrial do Fed de Dallas, sobre setembro (11h30). Além disso, há 
3 dirigentes do Fed que fazem discursos: (1) William Dudley (9h30); (2) Charles 
Evans (13h40); e (3) Neel Kashkari (19h30). Será uma semana agita para 
quem acompanha os discursos do Fed: ao todo, serão 15!  
 
Hoje, na Europa, apenas Mario Draghi. Os mercados digerem o resultado das 
eleições da Alemanha, em dia sem indicadores de peso por lá. Além disso, 
Mario Draghi, o presidente do BC europeu, faz um discurso às 10h, em 
Bruxelas. O mercado segue atento às sinalizações da instituição, que prometeu 
dar detalhes sobre o seu desmonte de estímulos monetários a partir do mês 
que vem... 
 
Nesta semana, eles prometeram... Nos EUA, espera-se que Trump e os 
republicanos divulguem o tão esperado plano tributário, que poderia cortar as 
taxas cobradas das empresas (de 35% para 20%) e PF de alta renda. Trump, 
no final de semana, chegou a dizer que espera que as taxas das empresas 
caiam para 15%... 
 
Mercados mistos. Os mercados acionários da Europa operam sem direções 
claras, após queda da bolsa na China e Hong Kong. Os futuros americanos, em 
baixa, sinalizam um dia mais fraco por lá. O dólar ganha forças ao redor do 
mundo. O petróleo também sobe (brent acima de US$57/barril), embora 
commodities não mostrem um bom desempenho, de modo geral. 
 
Brasil: atenções voltadas à denúncia contra Temer. 
 
Começamos assim... A 2ª denúncia contra Temer já está na Câmara. Espera-se 
que a leitura protocolar do documento seja feita hoje ou amanhã. Na 
sequência, Temer é notificado. E, a partir daí, a denúncia é analisada pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que produzirá um relatório 
sobre a sua admissibilidade, ou não. 
 
E podemos terminar assim... O cronograma “informal” – votação da denúncia 
na Câmara até o dia 12 de outubro – parece bastante improvável. Neste 
momento, parece mais razoável esperar uma votação na semana dos dias 16-
20 de outubro. Temer pediu aos seus aliados exatamente isso: uma articulação 
para que tudo termine antes do dia 20. Começou a tramitação, e agora é saber 
quando termina... 



Continuação do cenário Brasil 
 
Está murchando... O clima para a reforma da previdência, no Planalto, não é nada animador. Mais realista, a sua aprovação já é considerada uma 
“possibilidade remota” para este ano. Mas só depois da votação da denúncia contra Temer é que uma avaliação mais clara sobre o tema deve ser 
feita. Para Rodrigo Maia (DEM-RJ), não há “clima”, e o Planalto teria 150-200 votos, abaixo dos 308 necessários para aprovar uma PEC hoje. 
 
Hoje tem “dívida” e “comércio”. Na agenda “macro” de hoje, o Tesouro divulga o seu relatório mensal da dívida pública, referentes a agosto, em 
seu site (10h). Na Fazenda, a partir das 10h30, estes números serão comentados. Ainda hoje, sai a balança comercial semanal (15h). Na semana, 
o destaque fica para a 4ª feira (dia 27), quando teremos os leilões das concessões na área de petróleo, e as 4 concessões das hidrelétricas da 
Cemig.  
 
Menos inflação, mais PIB... Segundo o Boletim Focus, o mercado revisou para baixo as expectativas de inflação de 2017 e 2018. Agora, espera-se 
um IPCA de 2,97% e 4,08%, respectivamente. E o PIB foi revisado para cima, de 0,60% para 0,68% para 2017, e de 2,20% para 2,30% para 
2018. Sobre a Selic? Tudo igual: projeta-se 7,00% no final deste ano – taxa que seria mantida até o final de 2018.  
 
E os mercados hoje? Esperamos um dia mais negativo para os mercados locais, em meio a um cenário externo menos favorável, e noticiário local 
menos positivo quanto aos avanços das reformas. As atenções estão voltadas à tramitação da denúncia contra Temer. 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 2,97 3,08 4,08 4,12

IGP-M  (%) - A/A -0,84 -0,85 4,44 4,41

SELIC (%) 7,00 7,00 7,00 7,00

PIB (%) - A/A 0,68 0,60 2,30 2,20

Prod. Ind. (%) - A/A 1,05 1,10 2,40 2,45

Balança com. (US$ bi) 62,00 61,43 50,00 49,70

Câmbio (R$/US$) 3,16 3,20 3,30 3,30

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,54 0,00 0,00 7,55 7,54

DI jan 19 7,26 0,00 0,00 7,27 7,26

DI jan 20 8,05 0,00 0,00 8,07 8,05

DI jan 21 8,73 0,11 1,00 8,75 8,73

DI jan 22 9,16 0,22 2,00 9,16 9,11

DI jan 23 9,41 0,32 3,00 9,42 9,41

DI jan 24 9,59 0,26 2,50 9,58 9,52

DI jan 25 9,78 0,31 3,00 9,79 9,77

DI jan 26 9,87 0,15 1,50 9,86 9,82

Variação

8,05

8,73

9,16

9,41
9,59

9,78 9,87

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.  
 

Brasil 
 
Boletim Focus: menos inflação, mais PIB, e uma Selic na mesma 
Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo BC, o mercado revisou para 
baixo as expectativas de inflação de 2017 e 2018. Agora, para 2017, espera-se 
um IPCA de 2,97%, contra 3,08% há 1 semana. Para 2018, espera-se 4,08%, 
contra 4,12% há 1 semana. Para o PIB, boas notícias: foi revisado para cima, 
de 0,60% para 0,68% para 2017, e de 2,20% para 2,30% para 2018. Sobre a 
Selic? Tudo igual: projetam-se os mesmos 7,00% no final deste ano (2ª 
semana seguida desta projeção) – taxa que seria mantida até o final de 2018. 
 
Reforma da Previdência: não haveria “clima”... 
O clima para a reforma da previdência, no Planalto, não é nada animador, 
segundo fontes e jornais nos últimos dias. Mais realista, a sua aprovação já é 
considerada uma “possibilidade remota” para este ano. Mas só depois da 
votação da denúncia contra Temer é que uma avaliação mais clara sobre o 
tema deve ser feita. Para Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente da Câmara, não 
há “clima” para isso, e o Planalto teria apenas 150-200 votos a favor da 
proposta – número abaixo dos 308 necessários para aprovar uma PEC, por 
exemplo. Soma-se a isso o “toma lá, dá cá” que se espera nas próximas 
semanas, em tempos de denúncia contra Temer na Câmara... 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
Na última 6ª, os mercados locais tiveram oscilações mistas. O Ibovespa 
terminou em queda de 0,28%, aos 75,389 mil pontos. O dólar recuou 0,42%, 
cotado a R$3,1250. E o CDS de 5 anos também caiu: -1,10%, aos 201 pontos 
base. Por fim, na B3, o DI para jan/21 subiu 1 ponto base, para 8,73%.  
 
Na semana, o Ibovespa ficou praticamente estável (-0,48%), e o dólar teve 
ligeira alta (+0,47%). No mercado de juros, no entanto, as oscilações foram 
mais expressivas: o DI para jan/21 caiu 24 pontos base, por exemplo. Afinal, foi 
semana de divulgação do Relatório Trimestral de Inflação do BC, fornecendo 
novas projeções oficiais de inflação até 2020, e dando a entender que as taxas 
de juros podem cair mais, e ficar estáveis por tem por prolongado. 
 

Cenário Externo 
 
Fed: muitas “pistas” nesta semana? 
Será uma semana importante quanto a discursos do Fed. Ao todo, são 15, 
incluindo o da presidente Janet Yellen, marcado para amanhã (3ª, dia 26). O 
mercado tem se tornado menos cético em relação ao planos oficiais do Fed, 
que ainda consideram uma elevação de juros adicional até o final deste ano, 
por exemplo. Aqui, vale registrar: o mercado atribui hoje, segundo cálculos da 
Bloomberg, uma probabilidade de 59% a esta possibilidade. No início do mês, 
esta probabilidade era de 34%.   
 
 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170922.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170922.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170922.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Gerdau: Venda de ativos 
 
Segundo a revista Veja, em sua coluna Radar On-Line, a Gerdau estaria 
vendendo duas usinas hidrelétricas. Segundo a notícia, a Gerdau tenta levantar 
cerca de R$ 700 milhões com o negócio. O mandato de venda estaria com o 
Credit Suisse. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A medida segue a estratégia de reavaliação 
de seus ativos, visando focar os esforços nos que geram maior rentabilidade. A 
possível venda deve contribuir para a redução da alavancagem financeira da 
empresa, que no ultimo trimestre ficou em 3,6x Dívida Líquida/Ebitda 
(praticamente estável com 1T17).  
 
Com relação a Gerdau, no seu último resultado, continuamos a observar uma 
melhora consistente no controle de custos e despesas, novamente reafirmando 
sua eficiência, mesmo em condições adversas em termos de demanda de aço. 
Para os próximos períodos vemos um cenário também ainda mais positivo para 
Gerdau. A perspectiva de retomada das operações dos Estados Unidos, e no 
Brasil, continuidade do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, e a retomada 
gradual de investimentos no setor industrial, imobiliário e de infraestrutura 
devem beneficiar os resultados da Gerdau, mesmo que ainda de forma gradual. 
 
 
Hypermarcas: Hypermarcas volta a buscar sócio 
 
Segundo apurou o jornal Estado de S. Paulo, a Hypermarcas voltou a procurar 
um sócio nas últimas semanas, após ser citada na delação do doleiro Lúcio 
Funaro por suposto pagamento de propina de R$ 5 milhões ao ex-deputado 
Eduardo Cunha para compra de medidas provisórias. Assessores financeiros da 
companhia, que pertence ao empresário João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, 
tiveram conversas reservadas nas últimas semanas com as principais 
farmacêuticas brasileiras, incluindo Biolab, Eurofarma e SEM. Vale lembrar que 
a Hypermarcas chegou perto de um acordo com a americana Pfizer. 
 
As negociações, no entanto, têm enfrentado algumas dificuldades. Além da 
recente citação de Funaro, Nelson Mello, ex-executivo de relações institucionais 
da Hypermarcas, havia dito em 2016 que propinas pagas pela empresa a 
políticos do PMDB somariam cerca de R$ 30 milhões. 
 
A Hypermarcas nega quaisquer negociações em andamento sobre a venda da 
companhia ou de partes de seu portfólio. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme abordamos no início do ano, 
voltam as especulações de que a Hypermarcas poderia se unir a uma 
farmacêutica para conquistar a liderança em genéricos ou, até mesmo, ser 
vendida. A empresa é vice-líder do setor e mostrou resultados resilientes 
mesmo em momentos econômicos mais adversos. O interesse de grupos 
estrangeiros na Hypermarcas demonstra a capacidade da empresa de ser 
vencedora no longo prazo e o valor ainda a ser destravado na companhia.  
 
Como a empresa é negociada no Novo Mercado, as ações garantem o direito 
de 100% de Tag Along. Sendo assim, em caso de uma oferta pelo controle, o 
mesmo valor deverá ser ofertado aos minoritários. Vale lembrar que o principal 
acionista da companhia, João Alves de Queiroz Filho, já tem um histórico de 
venda de empresas. A empresa já realizou a venda de alguns ativos não 
estratégicos, como o negócio de Preservativos e sua divisão de cosméticos para 
a Coty, concentrando na área farmacêutica. E assim, desde que a companhia 
se consolidou como operação 100% Pharma, a eventual combinação de ativos 
com outro laboratório passou a fazer mais sentido. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 75.390 -0,28% 6,07% 28,44%

IBrX Ibrx 100 31.296 -0,23% 6,14% 28,63%

IM OB Imobiliário 795 -1,06% 8,26% 29,09%

INDX industrial 15.094 -0,47% 7,96% 16,83%

IFNC Financeiro 8.253 -0,04% 6,83% 32,79%

ICON Consumo 3.778 -0,04% 8,65% 20,70%

IM AT M aterias básicos 2.273 -1,37% 4,66% 66,75%

IEE Energia Elétrica 42.119 -0,16% 1,37% 13,05%

UTIL Utilidade Pública 4.226 -0,06% 2,47% 10,02%

IFIX FI Imobiliário 2.214 0,50% 6,80% 23,63%

IDIV Dividendos 4.194 -0,41% 6,66% 41,92%

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

Cobre (USd/lb.) 293,6 -0,29% -3,94% 16,28%

Ouro (USD/t oz.) 1.297,1 -0,03% -0,06% 11,27%

Prata (USD/t oz.) 17,0 -0,08% -0,95% 4,65%

Plat ina (USD/t oz.) 936,8 0,06% -4,62% 2,29%

Paládio (USD/t oz.) 912,9 -0,76% -1,47% 32,97%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 57,7 1,48% 11,00% -1,82%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 51,1 0,87% 6,19% -10,43%

Gasolina (USd/gal.) 169,2 1,41% 9,81% 1,31%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 0,57% 1,78% -16,64%

Etanol (USD/gal.) 1,5 1,02% 1,50% 0,81%

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

M ilho (USd/bu.) 352,5 -0,28% -0,28% -7,24%

Soja (USd/bu.) 979,0 -0,53% 3,65% -1,04%

Café Robusta (USD/M T) 1.994,0 -0,55% -5,59% -7,30%

Café Arábica (USD/bag) 163,0 -1,09% 1,81% -6,35%

Açúcar (CNY/M T) 6.173,0 0,37% -3,53% -10,72%

Boi Gordo (USd/lb.) 117,4 1,05% 6,68% 16,72%



 
Localiza: Cia aprova desdobramento de 3 ações para cada 1 
 
O conselho de administração da Localiza aprovou a convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar a proposta de desdobramento de 
ações da companhia na razão de 3 para cada 1 ação existente.  
 
Impacto: Positivo. A medida deve aumentar a liquidez do papel negociado na B3 e destravar mais valor para as ações. Com relação a Localiza, 
ainda mantemos uma visão positiva para a empresa, que tem entregado resultados acima do esperado pelo mercado, com crescimento da receita e 
forte geração de caixa operacional, além de um eficiente controle de custos & despesas. Com a retomada da atividade local, acreditamos que a 
empresa se beneficiará mais a frente, principalmente, pela continuidade do afrouxamento monetário neste ano. A empresa deve manter um 
patamar de crescimento forte, se consolidando na liderança do segmento e participando da consolidação do setor. 
 
 
Petrobras: Estatal abre divulgação das oportunidades dos 5 conjuntos de campos terrestres 
 
A Petrobras iniciou a etapa de divulgação das oportunidades (Teasers), referentes à cessão da totalidade de seus direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção em cinco conjuntos de campos terrestres (totalizando 19 concessões), localizados nos estados do Ceará, Rio Grande 
do Norte e Sergipe. 
 
Em paralelo, na última sexta, a Petrobras divulgou fato relevante esclarecendo as notícias sobre um pedido de arbitragem junto à B3 feito por 
minoritários, por conta da Operação Lava Jato. A Petrobras comunicou que não foi notificada sobre a arbitragem, e se isso acontecer, tomará as 
medidas judiciais cabíveis.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme comentamos recentemente, a medida de divulgação dos Teasers corrobora com a estratégia de vendas 
de ativos da estatal e o foco da Companhia no processo de desalavancagem. A retomada de venda de ativos terrestres já tinha sido sinalizada pela 
estatal e pode acelerar o processo de venda de ativos.  
 
Já com relação ao fato relevante, não vemos grande impacto. A Petrobras tem conseguido solucionar seus processos judiciais, chegando, muitas 
vezes, a acordos com valores abaixo do esperado pelo mercado. Reiteramos nossa recomendação positiva para a Petrobras, que tem melhorado 
sua estrutura de capital com os menores investimentos realizados, redução dos gastos com manutenção e continuidade dos plano de 
desinvestimento. Sustentamos nossa recomendação: (1) vendas de ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; (3) 
desalavancagem financeira; e (4) rumores do IPO da BR Distribuidora. 
 
 
Setor de Construção: Caixa reduz teto de financiamento para imóveis usados 
 
A Caixa Econômica Federal irá diminuir o limite para financiar imóveis usados de 60% para no máximo 50% do imóvel. A medida passa a valer a 
partir de hoje (25). A informação já foi confirmada pela assessoria de imprensa do banco. Em agosto, a Caixa já havia reduzido o limite de 
financiamento de imóveis usados de 70% para 60% do valor do imóvel, dependendo da linha de crédito. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. No último mês, a Caixa já havia anunciado corte no limite de crédito imobiliário para todas as modalidades de 
financiamento. A medida atingiu financiamentos do Minha Casa Minha Vida, Pró-Cotista FGTS e SBPE (que usa recursos da poupança). Além do 
corte de 70% para 60% no teto de financiamento, houve ainda queda no limite para bens novos, de 90% para 80%.  
 
A Caixa também já havia suspendido para este ano a linha pró-cotista FGTS - que usa recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
para o financiamento da casa própria e cobra juros mais baixos de trabalhadores com carteira assinada. A modalidade está suspensa desde maio, 
por falta de recursos. No mês passado, o presidente do banco afirmou que a linha só será retomada em 2018. Portanto, estamos observando que a 
Caixa, o maior financiador habitacional do país, está recuando nos níveis de concessão de novos financiamentos por meio do aumento de 
exigências, e recuo nos percentuais concedidos. 
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Para ajudar o fiscal, ... 

 
Cemig: leilão de hidrelétricas deve ocorrer na quarta-feira 
 
Nessa quarta-feira (27), o governo colocará à venda quatro usinas hidrelétricas da estatal mineira Cemig, cujos contratos venceram e não foram 
renovados, e um conjunto de 29 áreas para exploração de óleo e gás em mar e em terra. Só com esse pacote, a expectativa mínima de 
arrecadação é de R$ 12,64 bilhões. Os investimentos atrelados a eles são da ordem de R$ 2,3 bilhões. Embora o preço mínimo pelas quatro 
hidrelétricas tenha sido fixado em R$ 11,05 bilhões no total, é dado como certo nos bastidores que a arrecadação será maior do que isso. Segundo 
o governo, pelo menos quatro grupos demonstraram interesse. A própria Cemig deverá participar do leilão e tentar recomprar suas usinas.  
 
Nas últimas semanas, o leilão das hidrelétricas virou um embate político e jurídico, com parlamentares mineiros e a estatal tentando impedir o 
processo. Como é usual em leilões controversos, a Advocacia-Geral da União (AGU) se preparou para cassar eventuais decisões liminares que 
suspendam a venda. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. O leilão da Cemig deve ocorrer, mesmo após diversas tentativas de barrar o certame. Desde o início das 
discussões, a Cemig alega que o contrato das usinas de Jaguara, São Simão e Miranda continha cláusulas que previam uma renovação automática 
das concessões por mais 20 anos, sem redução de receitas. Já o governo argumentou que essa prorrogação não era uma obrigação, mas sim uma 
opção. Os quatro parques representam 36% da capacidade de geração da estatal mineira.  
 
Desde 2013, a energia dessas usinas passou a ser comercializada pela empresa a preços de mercado. O período coincidiu com uma das piores 
secas, o que fez com que a energia atingisse o preço de R$ 822,83 por megawatt-hora (MWh) em algumas semanas de 2014, rendendo um 
resultado forte para a companhia. Quando o STJ derrubou a liminar que mantinha a usina de São Simão sob seu controle, em setembro de 2015, 
as receitas da Cemig com transações no mercado à vista despencaram - de R$ 2,4 bilhões para R$ 161 milhões em 2016. Desde então, a empresa 
tem operado as usinas com liminares. Ao mesmo tempo, o nível de endividamento da companhia dobrou. A queda de receitas deve se aprofundar 
neste ano. Em abril, as usinas de Jaguara e Miranda também passaram a adotar o regime de cotas. Para reduzir o endividamento, a Cemig 
anunciou em junho a intenção de vender R$ 6,5 bilhões em ativos, como a distribuidora Light, participações nas hidrelétricas de Santo Antônio e 
Belo Monte e empresas como Taesa e Renova.  
 
Para tentar reverter as perdas no segmento de Geração, esperamos que a Cemig entre com a Vale no leilão das usinas, por meio da Aliança 
Energia (45% Cemig e 55% Vale).  
 
 
Petróleo & Gás: ANP terá o primeiro leilão após mudança nas regras do setor  
 
Dois anos após o último leilão de blocos exploratórios, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) volta a ofertar novas 
áreas na próxima quarta-feira (27). A 14ª Rodada é o primeiro grande teste do governo, após uma série de mudanças pró-mercado adotadas nas 
regras do setor desde o ano passado, com destaque para a redução das exigências de conteúdo local, a extensão do Repetro (regime aduaneiro 
especial) e a retirada da exclusividade da Petrobras na operação do pré-sal. 
 
A ANP ofertará 287 blocos, tanto em terra quanto mar. Um dos principais atrativos do leilão será a Bacia de Campos, com 10 blocos.  
 
Impacto: Positivo. Ao todo, 32 empresas de diversos países se inscreveram e estarão na disputa, desde as gigantes do setor (ExxonMobil, Shell, BP, 
Total, Rosneft) até companhias de menor porte, focadas em ativos terrestres, como Alvopetro, GranTierra e Geopark. Segundo o jornal Valor, seis 
petroleiras estrangeiras estão buscando oportunidades para entrar no mercado brasileiro este ano, a partir da 14ª Rodada, com destaque para a 
Petronas, da Malásia, uma das maiores petroleiras do mundo e que nunca participou de um leilão no Brasil.  
 
Esta nova rodada marca também o retorno da Petrobras aos leilões, após quase quatro anos. Em 2015, a estatal ficou, pela primeira vez na 
história, de fora de uma licitação de blocos exploratórios, mas agora monitora as oportunidades oferecidas na rodada da semana que vem. 
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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 

25/set             

08:00 Brasil IPC-S (3ª Quadrissemana) (MoM %) 22-set - - -0,01% 

08:25 Brasil Boletim Focus 22-set - - - 

10:00 Brasil Relatório Mensal da Dívida Pública Ago - - 3341B 

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

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 22-set - - $1080m 

- Brasil Indicador de Pontualidade dos Pagamentos Ago - - - 

- Brasil  Índice Nacional de Expectativa do Consumidor Set - - 101,6 

05:00 Alemanha Expectativas dos Negócios Set - 108 107,9 

09:30 EUA Discurso de W. Dudley (Fed Nova Iorque) - - - - 

09:30 EUA Índice de Atividade Nacional (CFNAI) Ago - - -0,01 

10:00 EUA Indicador de Atividade Econômica - - - - 

11:30 EUA Sondagem Industrial / Dallas Set - 11,5 17 

13:40 EUA Discurso de C. Evans (Fed Chicago) - - - - 

19:30 EUA Discurso de N. Kashkari (Fed Minneapolis) - - - - 



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 1,4312 0,01 7,4878 89,8143 25/09/2017

Treasury 5 anos 1,8515 -0,53 5,3905 60,1644 25/09/2017

Treasury 10 anos 2,2375 -0,55 3,3058 38,2538 25/09/2017

Treasury 30 anos 2,7692 -0,39 0,8118 17,9839 25/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1665 -10,26 -482,7586 66,7665 25/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0562 -17,72 -48,8160 118,6835 25/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3831 -2,89 -6,1259 1177,0000 25/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8452 -1,37 -6,2243 47,2217 25/09/2017

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

México 6,7840 -0,41 -0,6300 12,0400 22/09/2017

Ásia

Japão 0,0280 -17,65 47,3680 162,2220 25/09/2017

Hong Kong 1,6480 -0,18 2,0430 55,1790 25/09/2017

China 3,6060 -0,47 -2,0370 31,5100 25/09/2017

Índia 6,6190 -0,66 1,2390 -2,7190 25/09/2017

Austrália 2,8000 0,22 5,8600 40,1400 25/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3480 -0,52 28,0150 84,6580 25/09/2017

Alemanha 0,4140 -7,38 8,9470 604,8780 25/09/2017

França 0,7030 -3,96 1,1510 226,9770 25/09/2017

Espanha 1,6140 -0,74 0,3110 66,9080 25/09/2017

Italia 2,1020 -0,24 0,0480 73,1470 25/09/2017

Portugal 2,4400 0,12 -14,9830 -27,7470 25/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5880 -5,31 -0,5080 381,9670 25/09/2017

Bélgica 0,7000 -4,24 -0,7090 369,7990 25/09/2017

Eslováquia 0,8670 -0,69 6,9050 183,3330 22/09/2017

Eslovénia 0,9990 -1,87 -0,9910 38,5580 25/09/2017

Finlandia 0,5850 -4,88 45,1610 1292,8570 25/09/2017

Grécia 5,5640 0,34 0,4150 -33,7150 25/09/2017

Irlanda 0,7170 -3,89 -3,3690 83,3760 25/09/2017

Malta 1,3700 1,48 7,8740 52,2222 25/09/2017

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

México 113,50 0,29 8,80 -59,88 25/09/2017

Chile 60,51 0,63 -0,99 -28,33 25/09/2017

Brasil 201,69 0,18 2,31 -77,48 25/09/2017

Peru 84,60 0,30 9,99 -26,24 25/09/2017

Colômbia 127,61 0,13 0,63 -51,54 25/09/2017

Venezuela 5269,32 -0,30 9,09 1827,83 25/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 25/09/2017

Alemanha 11,90 -4,68 -10,04 -6,60 25/09/2017

França 20,71 0,92 0,07 -8,25 25/09/2017

Espanha 63,46 1,64 -9,02 -15,69 25/09/2017

Italia 143,19 0,41 -1,38 2,12 25/09/2017

Portugal 131,72 -5,16 -20,56 -170,14 25/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,93 -0,16 6,81 -6,41 25/09/2017

Dinamarca 15,29 -2,59 -6,98 -8,40 25/09/2017

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 23.590 7.005 16.585 (780) 2.185 6.045

Investidor Estrangeiro 163.855 186.455 (22.600) 13.721 3.410 (59.693)

Investidor inst itucional 216.803 224.031 (7.228) (12.481) (27.580) 32.483

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.089.053 6.959.048 (869.995) (56.325) 75.893 (39.137)

Investidor Estrangeiro 4.570.557 4.609.070 (38.513) (17.223) 281.453 318.002

Investidor inst itucional 11.695.718 10.675.434 1.020.284 68.861 (398.099) (314.646)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 267.225 165.863 101.362 10.830 (2.055) 140.969

Investidor Estrangeiro 186.419 236.285 (49.866) (2.786) (8.591) (81.692)

Investidor inst itucional 248.686 314.417 (65.731) (7.494) 12.821 (51.812)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.265.416 1.354.538 (89.122) (85) (1.394) (68.423)

Investidor Estrangeiro 928.157 615.204 312.953 76 2.506 68.455

Investidor inst itucional 976.706 1.224.829 (248.123) 12 (12.289) (16.768)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.532.641 1.520.401 12.240 10.745 (3.449) 72.546

Investidor Estrangeiro 1.114.576 851.489 263.087 (2.710) (6.085) (13.237)

Investidor inst itucional 1.225.392 1.539.246 (313.854) (7.482) 532 (68.580)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 12,97% 1,30%

10% CCRO3 CCR 3,78% 0,38%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 3,73% 0,37%

10% KLBN11 Klabin 12,62% 1,26%

10% EQTL3 Equatorial 1,52% 0,15%

10% IGTA3 Iguatemi 6,28% 0,63%

10% ITSA4 Itaúsa 9,12% 0,91%

10% M RVE3 M RV 5,11% 0,51%

10% PETR4 Petrobras 14,95% 1,49%

10% VALE3 Vale -9,04% -0,90%

Desempenho 22/set Setembro

Guide -0,79% 6,11%

Ibovespa -0,28% 6,43%
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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 5,83% 1,17%

20% CPLE6 Copel 1,77% 0,35%

20% CSAN3 Cosan -2,05% -0,41%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 6,30% 1,26%

20% TAEE11 Taesa -0,31% -0,06%

Desempenho 22/set Setembro

Guide -0,41% 2,31%

IDIV -0,41% 7,36%

Desempenho 22/set Setembro

Guide -0,34% 5,41%

Ibovespa -0,28% 6,43%

Desempenho 22/set Setembro

Guide -0,77% 4,20%

IFIX 0,50% 6,23%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 12,11% 1,21%

10% BVM F3 B3 12,97% 1,30%

10% CESP6 Cesp 0,07% 0,01%

10% EQTL3 Equatorial 1,52% 0,15%

10%  GGBR4 Gerdau -4,56% -0,46%

10% KLBN11 Klabin 12,62% 1,26%

10% M OVI3 M ovida -5,69% -0,57%

10% M RVE3 M RV 5,11% 0,51%

10% PETR4 Petrobras 14,95% 1,49%

10%  VIVT4 Vivo 5,04% 0,50%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,48% 1,37%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 3,19% 0,16%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 1,77% 0,35%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 8,21% 1,23%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 6,37% 0,96%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,01% 0,10%
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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. 
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