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

S&P 500 EUA 2.446 0,14% -0,98% 9,88%

Dow Jones EUA 21.800 -0,17% 0,45% 10,02%

Nasdaq EUA 5.834 0,15% -1,29% 19,92%

M EXBOL M éxico 51.423 -0,33% -0,68% 10,69%

FTSE R. Unido 7.408 0,00% 1,49% 7,11%

DAX Alemanha 12.158 -0,12% 0,16% 6,04%

CAC 40 França 5.103 -0,01% -0,52% 4,92%

IBEX 35 Espanha 10.344 -0,11% -1,60% 11,07%

FTSE M IB Italia 21.760 0,00% 1,62% 16,34%

PSI Portugal 5.140 -0,48% -0,60% 13,84%

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

CSI 300 China 3.843 1,24% 3,25% 16,09%

Shangai Comp China 3.363 0,93% 3,36% 8,35%

Kospi Coreia do Sul 2.370 -0,35% -1,28% 16,97%

Nikkei 225 Japão 19.450 -0,01% -2,55% 1,76%

Topix Japão 1.600 0,20% -1,30% 5,37%

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

Dólar Index 92,482 -0,28% -0,83% -9,52%

Euro (USD/EUR) 1,193 0,04% 1,51% 13,43%

Libra (USD/GBP) 1,292 0,30% -1,64% 4,70%

Franco Suiço 0,955 -0,26% 1,49% 6,76%

Real 3,155 -0,13% -0,74% 3,18%

Peso mexicano 17,682 0,38% 0,54% 17,22%

Dólar Australiano 1,258 -0,20% 0,46% -9,41%

Iene 109,340 -0,02% 1,23% 6,97%

Iuan 6,624 -0,35% 1,71% 4,85%

Rúpia 63,913 -0,19% 0,38% 6,28%

Lira Turca 3,447 0,21% 2,35% 2,23%

Rand Sulafricano 13,054 0,25% -0,22% 5,25%

Bom dia, 
  
Resumo: vemos o noticiário internacional muito voltado aos efeitos do furação 
Harvey, e às poucas sinalizações dos banqueiros centrais Janet Yellen e Mario 
Draghi. O euro se valoriza, e as bolsas não mostram desempenho muito 
favorável. Investidores mostram uma leve procura por ativos mais seguros, vale 
notar. No Brasil, Temer se prepara para viagem à China (sai amanhã), e o 
governo se concentra na aprovação das novas metas fiscais e na MP 777.  
 
Cenário Externo: furacão de um lado, poucas “dicas” de outro. 
 
Harvey. O furacão atingiu os EUA e, em especial, à região do Texas. Lá, está a 
4ª maior cidade do país, Houston. O furacão, embora não altere as perspectivas 
econômicas de médio prazo, tem impactos de curto prazo. Afinal, atingiu, por 
exemplo, parte relevante das operações de refino de petróleo, e parcela das 
plataformas de extração da commodity. Os preços da gasolina, de uma semana 
pra cá, já sobem mais de 8%. 
 
“Jackson” nada – parte I. A reunião de Jackson Hole (EUA), na semana passada 
(entre os dias 24 e 26), frustrou àqueles que esperavam novidades. Poucas 
“dicas” foram dadas. Os aguardados discursos de Janet Yellen e Mario Draghi 
contribuíram para que o dólar perdesse forças (o euro continuou a se valorizar), 
e os juros dos títulos americanos recuassem nas últimas horas. 
 
“Jackson” nada – parte II. Ao invés de focar nos próximos passos de política 
monetária e/ou preços dos ativos esticados, questões de regulação financeira 
foram abordadas por Yellen. Por outro lado, Draghi não fez comentários sobre a 
recente valorização do euro contra o dólar, focou em temas como 
“produtividade”, e isso permitiu nova rodada de ganhos da moeda. Foi um 
evento interessante para acadêmicos, e menos para o “mercado”. 
 
Hoje, uma leve busca por proteção. As bolsas da Europa começam a semana 
com viés negativo, após uma sessão mista na Ásia. Nos EUA, índices futuros 
operam próximos à estabilidade. Os juros das Treasuries recuam, o ouro sobe, 
e o iene se valoriza – movimentos mais associados à maior busca por proteção 
dos investidores. O dólar, frente a emergentes, opera misto; mas segue com 
viés de baixa frente à maioria de seus pares.  
 
Brasil: metas fiscais e MP 777 são 2 pontos importantes desta semana. 
 
Aceleeeeera. Em entrevista de Meirelles ao jornal O Globo, o ministro disse que 
a agenda de privatizações, anunciada há alguns dias pelo governo, poderia ser 
antecipada (especialmente Eletrobrás e aeroportos). “Estamos acelerando tudo 
o máximo possível”, afirmou. Mais: disse que a proposta de reforma da 
Previdência é “o plano A, B e C” do governo, mas “medidas alternativas” 
poderiam ser consideradas (e que não precisem quórum qualificado), caso o 
Congresso desidrate a proposta. 
 
Metas fiscais e MP 777. O governo lutará nestes 2 frentes nesta semana. São 2 
pontos importantes. Em nossa opinião, deve ser bem sucedido. Na 3ª (29), se 
dedicará em aprovar as novas metas fiscais, em 2 sessões no Congresso. Na 4ª 
(30), se concentrará em aprovar a MP 777, que cria a TLP, na Câmara, antes de 
encaminhá-la ao Senado. Registre-se: estas medidas precisam ser aprovadas 
antes do dia 31 de agosto e 7 de setembro, respectivamente.  
 
A tal da flecha. Segue viva a expectativa pela denúncia da PGR contra Temer, 
que deve ser apresentada ao STF nesta ou na próxima semana. Lembramos: 
Rodrigo Janot deixa a cadeira dia 17 de setembro, substituído por Raquel 
Dodge. É possível, portanto, que Temer esteja ainda na China quando a 
denúncia seja apresentada (viaja amanhã, e volta dia 6 de setembro). 



Continuação do cenário Brasil 
 
De vermelho para amarelo. Na última 6ª, a Aneel alterou a bandeira tarifária, de “vermelha” para “amarela”, antecipando aquilo que esperávamos 
para o mês de outubro. Melhores condições hidrológicas nas regiões Sul e Sudeste possibilitaram a mudança para setembro – algo que deve fazer 
a conta de luz cair 2,1% no mês. Ainda assim, não altera a projeção de 3,6% para 2017. 
 
Um ajuste para baixo. Boletim Focus: o mercado revisou a Selic esperada para este ano para baixo, de 7,50% para 7,25%, mas manteve em 
7,50% a do próximo. O IPCA deste ano também foi revisado para baixo, de 3,51% para 3,45%, mas foi mantida a estimativa de 4,20% para 2018. 
O PIB deve avançar 0,39% neste, e crescer 2,0% no próximo. 
 
A macroeconomia da semana. Dados fiscais sairão nos próximos dias (na 3ª, o resultado do governo central; na 4ª, o setor público consolidado). E, 
na 6ª, sai o PIB do 2º tri. O mercado espera um crescimento de 0,1% frente ao 1º tri, puxado pelo consumo, e não pelos investimentos, é claro. 
 
E os mercados hoje? Embora os mercados locais ainda possam ter dia mais favorável, as oscilações nos parecem menos claras e direcionais. A 
percepção de risco-país (CDS de 5 anos) opera em leve alta nesta manhã, colocando um ponto de cautela neste início de sessão. 

2 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170825.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170825.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170825.pdf


Focus 

Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Banco Central 

3 

P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,45 3,51 4,20 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,76 -0,72 4,39 4,44

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

PIB (%) - A/A 0,39 0,34 2,00 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,00 1,10 2,16 1,85

Balança com. (US$ bi) 61,35 61,90 48,00 48,00

Câmbio (R$/US$) 3,23 3,23 3,38 3,39

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,85 -0,38 -3,00 7,87 7,84

DI jan 19 7,81 -0,13 -1,00 7,83 7,79

DI jan 20 8,64 -0,23 -2,00 8,67 8,62

DI jan 21 9,27 -0,22 -2,00 9,31 9,26

DI jan 22 9,68 -0,21 -2,00 9,70 9,68

DI jan 23 9,91 -0,10 -1,00 9,94 9,91

DI jan 24 10,12 0,20 2,00 10,09 10,07

DI jan 25 10,23 -0,29 -3,00 10,26 10,23

DI jan 26 10,34 0,24 2,50 10,33 10,28

Variação

8,64

9,27

9,68

9,91

10,12
10,23

10,34

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. Nesta semana, além dos dados sobre as contas públicas (3ª 
e 4ª), e do PIB do 2º tri (6ª), o mercado – e o governo – estará 
especialmente atento às aprovações das novas metas fiscais (3ª?), e 
da MP 777 na Câmara (4ª?) – 2 pontos importantes, e que podem 
ajudar a manter o bom desempenho recente dos mercados locais. Lá 
fora, investidores seguem digerindo os discursos dos bancos centrais. 
O dólar segue fraco, e esta dinâmica parece continuar, sem pressa do 
Fed para normalizar as suas políticas. 
 
 

Brasil 
 
Confiança da construção melhora em agosto 
Segundo dados divulgados hoje pela FGV, a confiança da construção avançou 
2,0% em agosto, frente a julho (dados com ajuste sazonal). Frente a agosto de 
2016, a confiança mostrou uma avanço de 4,8%. No gráfico abaixo, podemos 
ver a melhora recente. Olhando em maior detalhe, a melhora da confiança no 
curto prazo (agosto contra julho) foi puxada mais pelas expectativas (que 
avançaram 2,7%), e menos pela melhora da situação atual (que cresceu 
1,1%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletim Focus: com inflação mais baixa, uma Selic mais baixa 
Segundo o Boletim Focus divulgado nesta manhã, o mercado revisou a Selic 
esperada para este ano para baixo, de 7,50% para 7,25%, mas manteve em 
7,50% a do próximo. O IPCA deste ano também foi revisado para baixo, de 
3,51% para 3,45%, mas foi mantida a estimativa de 4,20% para 2018, pela 6ª 
semana seguida. O PIB deve avançar 0,39% em 2017, e crescer 2,0% no 
próximo. Em relação à taxa de câmbio (final do período), o mercado espera 
R$3,23 para 2017, e R$3,38 para 2018. 
 
Energia elétrica mais barata, após decisão da Aneel 
Na última 6ª, a Aneel alterou a bandeira tarifária, de “vermelha” para 
“amarela”, antecipando aquilo que esperávamos para o mês de outubro. 
Melhores condições hidrológicas nas regiões Sul e Sudeste possibilitaram a 
mudança para setembro – algo que deve fazer a conta de luz cair 2,1% no 
mês. Ainda assim, não altera a projeção de 3,6% para 2017 – ligeiramente 
acima à do mercado (que hoje é de 3,45%, segundo o Focus). 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
O Ibovespa terminou a última 6ª aos 71,073 mil pontos, após queda de 0,08%. 
Na semana, o índice subiu 3,43%. A percepção de risco-país, medida pelo CDS 
de 5 anos, voltou a recuar, e terminou em baixa de 0,28%, aos 197 pontos 
base, no último dia 25. O dólar, por outro lado, subiu 0,34%, a R$3,1590. Por 
fim, no mercado de juros, oscilações menores. O DI para jan/21 fechou estável, 
em 9,30%. 
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Dados com ajuste sazonal 
Índice de confiança Índice de situação atual

Fonte: FGV; Elaboração: Guide Investimentos. 
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Cenário Externo 
 
Jackson Hole: sem grandes detalhes, e isso já é alguma coisa... 
 
Investidores prestaram atenção não só àquilo que foi dito, mas àquilo que deixou de ser dito no evento de Jackson Hole (EUA), que aconteceu 
entre os dias 24 e 26, e foi organizado pelo Fed de Kansas. As atenções estavam voltadas àquilo que Janet Yellen (Fed) e Mario Draghi (BC 
europeu) poderiam sinalizar. No final das contas, podemos dizer que o evento mais interessante do ponto de vista “acadêmico”, e menos para os 
“mercados”, que não tiveram as suas principais questões sendo abordadas por Yellen e Draghi. Segundo John Authers, do Financial Times, estes 
foram discursos “pouco interessantes”. 
 
1. Sobre Yellen: fez um discurso somente sobre “regulação”, e nada sobre “política monetária” pura e simples. Ou seja: a pergunta “haverá uma 3ª 
elevação de juros ainda neste ano?” segue sem “dicas” e “pistas” adicionais. O mais provável é que na reunião do Fed de setembro (dias 19 e 20) 
mais sinalizações possam ser dadas, não só sobre uma possível elevação de juros, mas também sobre a normalização do balanço de ativos, que 
poderia ter início no mesmo mês, ou no seguinte. Além disso, vale fazer uma observação importante: Yellen, ao mostrar uma postura clara e pro-
regulação, contrasta com aquilo que tem sido defendido por Trump – algo que, na visão de muitos, parece diminuir ainda mais as suas chances de 
ser convidada pelo presidente a um 2º mandato à frente do Fed. 
 
2. Sobre Draghi: o discurso foi mais concentrado em questões associadas à produtividade, e à melhor dinâmica da economia global, como a 
abertura comercial. Não falou sobre a recente valorização do euro frente ao dólar – algo que a ata da última reunião de política monetária havia 
mencionado de forma explícita, deixando clara a preocupação de que uma moeda mais forte pudesse contribuir de forma negativa sobre a 
recuperação das economias da região. Ou seja: com isso, permitiu que o euro voltasse a ganhar forças frente ao dólar, diante da expectativa de 
que num futuro não muito distante o BC europeu deixe de ser tão expansionista como o é hoje. 
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https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20170825a.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170825.en.html


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

B3: Companhia está na fila das privatizações 
 
Segundo a coluna de Lauro Jardim, no jornal “O Globo”, a Caixa Seguridade é a 
próxima na sequência de privatizações. Há pouco mais de um mês, a Caixa 
Seguridade encerrou o acordo de exclusividade com a Caixa Seguros (que tem 
a francesa CNP com 51,7% e a Caixa Seguridade com os outros 48,2% como 
sócias no negócio) para o acesso à rede de agências Caixa. 
 
Impacto: Positivo. Em 2015, a venda de ações da Caixa Seguridade havia sido 
cogitada pelo ex-ministro da fazenda, Joaquim Levy. Entretanto, as condições 
do mercado impossibilitaram o IPO. Agora, o encerramento de exclusividade 
com a Caixa foi mais um sinal de que a empresa segue para um modelo de 
privatização, possivelmente uma abertura de capital, como foi a Wiz. 
 
 
CCR: Justiça SP julga improcedente ação de R$ 500 milhões movida pela 
companhia 
 
A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a ação movida 
pela CCR Autoban. Neste processo a empresa solicitava o reequilíbrio 
contratual decorrente de alterações feita no complexo Anhanguera, concluído 
em 2010.  
 
Impacto: Marginalmente negativo. Caso o pedido fosse aceito, o valor da 
condenação poderia atingir R$500 milhões. Entretanto, o juiz Evandro Carlos de 
Oliveira, da 7ª Vara da Fazenda Pública, entendeu não haver provas nos autos 
e citou que a execução do projeto é um risco que a empresa aceita tomar, 
mediante os retornos que serão obtidos. 
 
 
Petrobras: Petrobras quer lei para dívida da Eletrobrás 
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, a Petrobras pretende 
estabelecer em lei a prioridade no recebimento dos recursos que forem obtidos 
com o processo de venda da energia pelas usinas hidrelétricas da Eletrobrás 
fora do regime de cotas e a preços de mercado. Conhecido como 
"descotização", o processo deve viabilizar a privatização da estatal. Em ofício 
enviado ao Ministério de Minas e Energia (MME), a Petrobras afirma que tem 
créditos a receber da Eletrobrás e que sofre com "inadimplências persistentes" 
no fornecimento de combustíveis a usinas térmicas. O pedido da Petrobras 
entra em conflito com a pretensão da equipe econômica de utilizar os recursos 
provenientes da "descotização” para diminuir o rombo fiscal de 2018. 
 
Vale lembrar que a ideia do governo é que a pulverização do capital da 
Eletrobrás na B3, tornando-a uma companhia de controle privado, lhe dê caixa 
suficiente para pagar a outorga de 14 hidrelétricas operadas hoje pelo regime 
de cotas. As usinas vão ganhar um novo contrato de 30 anos com tarifas de 
mercado. Estimativas informais apontam a possibilidade de arrecadação em 
torno de R$ 30 bilhões com o bônus de outorga. 
 
Impacto: Neutro. Atualmente, a dívida da Eletrobrás com a Petrobras, incluindo 
o montante devidos à BR Distribuidora, já ultrapassa o patamar de R$ 16 
bilhões. Caso efetivada a operação, a medida deve beneficiar os resultados da 
Petrobras e auxiliá-la a atingir a meta do seu plano de desalavancagem 
financeira traçada pela estatal. O indicador continua sendo um dos principais 
drivers para o papel no curto prazo, lembrando que a meta da estatal é atingir 
alavancagem de 2,5x ao final de 2018. Outra sugestão de equacionamento da 
dívida feita pela estatal, mas "sem prejuízo" da proposta de ficar com parte da 
outorga, é uma transferência de ativos da Eletrobrás para a Petrobras. 
Admitindo que a Eletrobrás não tem dinheiro para pagar essa dívida, nem a 
Petrobras pode oferecer um perdão, Coelho Filho, ministro de Minas e Energia, 
mencionou a hipótese de cessão de ativos como a termelétrica Mauá 3. 
Acompanharemos as discussões. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 71.074 -0,08% 8,51% 23,14%

IBrX Ibrx 100 29.485 -0,07% 8,23% 23,18%

IM OB Imobiliário 734 1,06% 1,30% 18,99%

INDX industrial 13.981 0,21% 9,08% 10,79%

IFNC Financeiro 7.725 -0,33% 8,50% 25,27%

ICON Consumo 3.477 -0,07% 9,02% 14,29%

IM AT M aterias básicos 2.172 0,28% 12,42% 60,56%

IEE Energia Elétrica 41.549 -0,63% 4,86% 13,62%

UTIL Utilidade Pública 4.124 -0,03% 4,19% 9,21%

IFIX FI Imobiliário 2.073 0,02% 0,39% 17,88%

IDIV Dividendos 3.932 -0,30% 7,91% 34,63%

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

Cobre (USd/lb.) 309,9 1,37% 6,99% 22,71%

Ouro (USD/t oz.) 1.304,5 0,51% 2,29% 11,91%

Prata (USD/t oz.) 17,3 1,10% 3,14% 6,81%

Plat ina (USD/t oz.) 986,0 0,70% 5,27% 8,13%

Paládio (USD/t oz.) 930,7 0,46% 6,67% 35,57%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 52,6 0,42% 0,79% -10,51%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 47,4 -0,96% -4,82% -16,87%

Gasolina (USd/gal.) 174,5 4,70% 6,03% -3,23%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 -0,90% -2,55% -19,31%

Etanol (USD/gal.) 1,4 -0,55% -4,04% -1,90%

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

M ilho (USd/bu.) 352,8 -0,21% -9,09% -7,17%

Soja (USd/bu.) 945,8 0,13% -6,64% -4,40%

Café Robusta (USD/M T) 2.112,0 0,00% -0,24% -1,81%

Café Arábica (USD/bag) 155,3 0,13% -5,79% -8,24%

Açúcar (CNY/M T) 6.454,0 0,86% 5,94% -6,65%

Boi Gordo (USd/lb.) 106,9 0,09% -5,19% 6,47%



Ser Educacional: Ser negocia a aquisição da Uniasselvi 
 
A Ser Educacional negocia a compra da Uniasselvi, instituição de ensino a distância das gestoras de "private equity" Carlyle e Vinci Partners. 
Segundo o Valor Econômico, a transação deve atingir entre R$ 900 milhões e R$ 1 bilhão. Em 2015, os dois fundos compraram a Uniasselvi da 
Kroton, em operação avaliada em R$ 1,105 bilhão. Outros grandes grupos, como Estácio e Laureate, também têm interesse na Uniasselvi e 
chegaram a fazer propostas. 
 
Sobre a Uniasselvi: a companhia tem mais de 120 mil alunos e cerca de 70 polos ativos, além de autorização do MEC para abrir mais 150 polos por 
ano. Para base de comparação, a Ser Educacional conta com 158 mil alunos, sendo que somente 8,7 mil são estudantes de ensino a distância. A 
Estácio possui 370 mil matriculados em cursos presenciais e 170 mil em cursos on-line. No ano passado, a Uniasselvi teve faturamento de R$ 400 
milhões e uma geração de caixa operacional de R$ 127 milhões, com uma margem de 38%. A Kroton vendeu a Uniasselvi devido a uma exigência 
do Cade para aprovar a fusão da líder no ensino superior privado com a Anhanguera. A Kroton havia adquirido Uniasselvi por R$ 510 milhões em 
2011. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Conforme comentamos nos últimos meses, ainda vemos um ambiente favorável para a continuidade da 
consolidação do setor. Para a Ser, observamos que o segmento de ensino à distância tem sido o maior propulsor da entrada de alunos na 
companhia. A operação deve destravar valor para a Ser e vai em linha com a estratégia do management. Segundo fontes a par, um dos motivos 
para os fundos estarem agora negociando a venda, é a nova regra do ensino a distância, publicada em maio pelo Ministério da Educação (MEC), 
que liberou mais de 10 mil polos de ensino a distância para várias instituições de ensino superior. Até então, havia uma grande burocracia e uma 
espera de cerca de dois anos para obter aprovação dos polos, o que valorizava as instituições de ensino a distância que já eram donas dessas 
unidades. Manteremos essas negociações no radar. 
 
 
Setor de Papel & Celulose: APP oferece R$ 15 bi pela Eldorado 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, a J&F, holding da família Batista, e a Asia Pulp and Paper (APP), da Indonésia, avançaram, neste fim de 
semana, com as negociações para a compra da Eldorado. Os dois grupos assinaram termo de compromisso, fixando as condições de venda do 
controle acionário da fábrica de celulose. Iniciou-se ontem o processo de auditoria ("due diligence") da Eldorado e de seus ativos. Esta fase inclui 
visitas à fábrica em Três Lagoas (MS) e às suas florestas de eucalipto na região. O termo tem prazo mínimo de 30 dias, mas o negócio pode ser 
concluído antes. A APP vem há quase um mês conversando com os Batista. A empresa asiática teria oferecido R$ 15 bilhões. Esse valor, se mantido 
no fechamento da operação, vir descontar uma dívida de R$ 7,5 bilhões. A diferença seria rateada proporcionalmente entre a J&F, que tem quase 
81% das ações, os fundos de pensão Petros e Funcef, com 17%, 
 
Impacto: Neutro. Nas últimas semanas comentamos sobre possíveis negociações envolvendo o setor. As tratativas com a APP, conforme 
informações da J&F, tiveram início em 4 de agosto, e a previsão é de ser assinado em uma a duas semanas. Paralelamente, segundo apurou o 
Valor, outras empresas tentam também negociar com a holding da família Batista. A chinesa China Paper Corporation teria proposto à J&F uma 
eventual negociação de R$ 16 bilhões, e a indonésia April também teria oferecido um valor próximo de 15 bilhões. No entanto, ambas não foram 
tão incisivas quanto a APP no negócio. As brasileiras Fibria e Suzano, também interessadas, não chegaram a iniciar tratativas com os Batistas. 
Mantemos no radar as negociações envolvendo as empresas do setor. 

6 



Agenda econômica 

 

 

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

Atual 
Projeções do 

Mercado 
Anterior 

28/ago             

08:00 Brasil Sondagem da Construção Ago - - - 

08:00 Brasil INCC-M (MoM) Ago - - 0,22% 

08:25 Brasil Boletim Focus 25-ago - - - 

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

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 25-ago - - - 

- Brasil Indicador de Pontualidade dos Pagamentos Jul - - - 

09:30 EUA Estoques no Atacado (MoM) Jul - - 0,70% 

09:30 EUA Balança Comercial Jul - -$65.2B -$63.9B 

11:30 EUA Sondagem Industrial / Dallas Ago - - 16,8 



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 1,3294 -0,16 -1,3213 57,7361 28/08/2017

Treasury 5 anos 1,7601 0,19 -4,0242 42,3453 28/08/2017

Treasury 10 anos 2,1763 0,48 -4,9194 33,5481 28/08/2017

Treasury 30 anos 2,7638 0,62 -4,5418 20,8536 28/08/2017

TIPS (inflação) 2 anos 0,0290 -33,33 46,4646 112,3985 28/08/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1047 -4,64 -0,2857 197,5769 28/08/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4146 1,59 -10,8387 201,0893 28/08/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9135 1,35 -7,1363 45,6705 28/08/2017

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

México 6,8460 0,15 -0,4940 17,2460 28/08/2017

Ásia

Japão 0,0110 -42,11 -85,5260 115,7140 28/08/2017

Hong Kong 1,5910 -1,49 4,8090 71,4440 28/08/2017

China 3,7010 0,54 2,6060 34,8760 28/08/2017

Índia 6,5680 0,46 1,6250 -7,8690 28/08/2017

Austrália 2,6640 0,72 -0,7450 43,6890 28/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0530 0,00 -16,2960 84,0910 25/08/2017

Alemanha 0,3850 1,32 -28,9670 634,7220 28/08/2017

França 0,7030 1,15 -12,7790 315,9760 28/08/2017

Espanha 1,6050 -0,25 5,2460 70,0210 28/08/2017

Italia 2,0960 -0,24 -1,2250 84,8320 28/08/2017

Portugal 2,8720 0,07 -1,8460 -5,6500 28/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6000 1,52 -14,6510 347,7610 28/08/2017

Bélgica 0,7130 1,14 -13,1550 348,4280 28/08/2017

Eslováquia 0,7890 0,25 -19,4080 190,0740 25/08/2017

Eslovénia 0,9940 -1,49 -17,0280 33,2440 28/08/2017

Finlandia 0,4050 0,50 -25,8240 412,6580 28/08/2017

Grécia 5,5410 -0,16 4,5270 -31,2190 25/08/2017

Irlanda 0,7460 0,54 -11,7160 76,7770 28/08/2017

Malta 1,2600 -0,79 -7,3529 38,4615 28/08/2017

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

México 103,80 -0,51 -0,14 -31,87 28/08/2017

Chile 60,75 -0,60 -8,20 -12,07 28/08/2017

Brasil 197,81 0,34 -7,62 -59,92 28/08/2017

Peru 76,47 -0,58 -7,35 -23,81 28/08/2017

Colômbia 126,14 -0,52 -2,03 -40,87 28/08/2017

Venezuela 4815,05 -0,31 5,68 1141,30 28/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 28/08/2017

Alemanha 12,91 -2,39 -4,16 -3,74 28/08/2017

França 20,73 0,18 16,92 -8,41 28/08/2017

Espanha 69,72 -0,04 9,34 -11,38 28/08/2017

Italia 145,20 0,01 8,18 7,41 28/08/2017

Portugal 163,31 -1,50 -1,58 -122,86 28/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,36 -2,05 2,88 -8,83 28/08/2017

Dinamarca 16,43 #N/A N/A #N/A N/A -7,92 12/07/2017

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 21.905 7.055 14.850 90 6.830 5.195

Invest idor Estrangeiro 179.743 156.377 23.366 (2.405) (13.522) (102.303)

Invest idor inst itucional 167.932 199.611 (31.679) 1.770 6.992 103.668

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.084.836 6.871.714 (786.878) (42.740) 70.527 421.002

Invest idor Estrangeiro 4.108.522 4.583.379 (474.857) (47.640) (147.416) (591.805)

Invest idor inst itucional 11.818.394 10.404.335 1.414.059 94.510 78.526 173.416

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 228.591 206.748 21.843 26.005 73.725 (22.747)

Invest idor Estrangeiro 162.814 175.855 (13.041) (23.247) (65.387) 77.989

Invest idor inst itucional 181.282 211.624 (30.342) (1.873) (7.743) (70.172)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.302.396 1.332.903 (30.507) (13.933) (9.294) (10.048)

Invest idor Estrangeiro 866.428 612.245 254.183 13.759 9.651 (56.816)

Invest idor inst itucional 919.552 1.150.788 (231.236) 170 (352) 70.977

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.530.987 1.539.651 (8.664) 12.072 64.431 (32.795)

Invest idor Estrangeiro 1.029.242 788.100 241.142 (9.488) (55.736) 21.173

Invest idor inst itucional 1.100.834 1.362.412 (261.578) (1.703) (8.095) 805

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 8,98% 0,90%

10% CCRO3 CCR 3,57% 0,36%

10% CSAN3 Cosan 6,51% 0,65%

10% KLBN11 Klabin 10,94% 1,09%

10% EQTL3 Equatorial 10,51% 1,05%

10% HYPE3 Hypermarcas 5,29% 0,53%

10% IGTA3 Iguatemi 1,36% 0,14%

10% ITSA4 Itaúsa 11,35% 1,14%

10% M RVE3 M RV -8,58% -0,86%

10% VALE3 Vale 8,08% 0,81%

Desempenho 25/ago Agosto

Guide 0,32% 5,80%

Ibovespa -0,08% 7,82%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% CSAN3 Cosan 6,51% 1,30%

20% CGAS5 Comgás 18,94% 3,79%

20% DIRR3 Direcional -4,76% -0,95%

20% M PLU3 M ult iplus -8,14% -1,63%

20% TAEE11 Taesa -1,81% -0,36%

Desempenho 25/ago Agosto

Guide 0,21% 2,15%

IDIV -0,30% 7,66%

Desempenho 25/ago Agosto

Guide -0,48% 7,12%

Ibovespa -0,08% 7,82%

Desempenho 25/ago Agosto

Guide -0,10% 0,87%

IFIX 0,02% 0,33%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 8,98% 0,90%

10% CVCB3 CVC Brasil 3,51% 0,35%

10% EQTL3 Equatorial 10,51% 1,05%

10% GUAR3 Guararapes 14,21% 1,42%

10% JSLG3 JSL 1,94% 0,19%

10% KLBN11 Klabin 10,94% 1,09%

10% KROT3 Kroton 18,70% 1,87%

10% M RFG3 M arfrig 10,12% 1,01%

10% M RVE3 M RV -8,58% -0,86%

10% SM LE3 Smiles 0,89% 0,09%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 1,60% 0,32%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,74% 0,55%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,33% 0,20%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ice 0,39% 0,06%

10% BCFF11B BTG Pactual FoF -1,30% -0,13%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,58% 0,06%
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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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