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

S&P 500 EUA 2.460 0,16% -0,34% 10,49%

Dow Jones EUA 21.955 0,24% 0,60% 10,80%

Nasdaq EUA 5.946 0,19% 1,08% 22,22%

M EXBOL M éxico 51.177 -0,45% -0,53% 10,16%

FTSE R. Unido 7.411 0,62% 1,37% 7,15%

DAX Alemanha 12.075 0,57% -0,28% 5,32%

CAC 40 França 5.092 0,72% 0,03% 4,70%

IBEX 35 Espanha 10.327 0,71% -1,64% 10,88%

FTSE M IB Italia 21.705 0,98% 1,05% 16,05%

PSI Portugal 5.120 0,18% -1,54% 13,40%

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

CSI 300 China 3.822 -0,32% 2,25% 15,47%

Shangai Comp China 3.361 -0,08% 2,68% 8,29%

Kospi Coreia do Sul 2.363 -0,38% -1,64% 16,62%

Nikkei 225 Japão 19.646 0,72% -1,40% 2,78%

Topix Japão 1.617 0,61% -0,07% 6,51%

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

Dólar Index 93,242 0,39% 0,41% -8,77%

Euro (USD/EUR) 1,184 -0,36% -0,01% 12,59%

Libra (USD/GBP) 1,287 -0,39% -2,58% 4,33%

Franco Suiço 0,967 0,30% 0,04% 5,43%

Real 3,166 0,20% -1,28% 2,82%

Peso mexicano 17,882 0,92% -0,46% 15,91%

Dólar Australiano 1,268 0,25% 1,50% -8,68%

Iene 110,510 0,24% -0,23% 5,84%

Iuan 6,600 0,08% 1,93% 5,24%

Rúpia 63,906 -0,14% 0,44% 6,29%

Lira Turca 3,469 0,50% 1,45% 1,57%

Rand Sulafricano 13,068 0,27% 0,90% 5,14%

Bom dia, 
  
Resumo: Temos, no cenário internacional, mais um dia de alívio. As bolsas 
operam em alta, e dados da zona do euro e da China foram considerados 
positivos. No Brasil, o governo tem motivos para comemorar, mas nem tudo 
saiu como se desejava: as metas fiscais ainda precisam passar por avaliações 
na próxima semana. O IBGE divulgou uma queda do desemprego, e Temer 
comemora 1 ano como presidente da República.  
 
Cenário Externo: mais um dia de alívio. 
 
Duas explosões. Nos EUA, o furacão Harvey, e as chuvas que ainda continuam, 
seguem repercutindo no noticiário, e pressionando os preços da gasolina para 
cima. Há pouco, foram reportadas 2 explosões em Crosby, no Texas. Tudo 
indica que o furacão afetará mais e por mais tempo o setor de energia e 
infraestrutura dos EUA, bastante concentrado na região de Houston. Mais: o 
canal de combustível do Golfo do México à Costa Leste começa ser fechado, 
algo que pode afetar o fluxo de combustíveis a algumas das maiores cidades do 
país. 
 
Inflação na zona do euro: subiu, porém, segue baixa. Com o risco da deflação 
tendo ficado para trás, os dados de hoje mostram que a inflação subiu para 
1,5% em 12 meses até agosto, dos 1,3% até julho. O mercado esperava 1,3%, 
segundo a Bloomberg. Mas vale lembrar: o BC persegue uma meta ao redor de 
2,0%. Ou seja: “ainda não estamos lá”, como disse Mario Draghi, o presidente 
da instituição, há alguns dias.  
 
Indústria na China: acelerou. Dados divulgados ontem à noite (índice gerente 
de compras) mostraram uma melhora da indústria em agosto. O índice passou 
de 51,4 pontos em julho para 51,7 em agosto. Acima de 50 pontos, sinaliza 
expansão para os próximos meses. Embora seja positivo, muitos analistas 
temem que a aceleração de curto prazo não seja sustentável. 
 
Dados nos EUA: um dia cheio. A agenda de indicadores está recheada de dados 
importantes. Em especial, destacamos os números de julho, que saem pela 
manhã (9h30): (1) renda e gastos pessoais, que podem dar indícios do 
“consumo” do país; e (2) inflação (índice PCE), que deve ter continuado baixa, 
e não deve apressar os planos do Fed.  
 
Mais um dia de alívio. Os mercados acionários vão operando em alta; 
commodities mistas e um dólar que ainda se fortalece. A aversão a risco 
diminui, e o quadro se mostra favorável para a tomada de risco. Segue, 
portanto, o melhor momento que desde ontem observamos. 
 
Brasil: alguns avanços, outras postergações, e um ano reformista até 
aqui.  
 
Duas vitórias para o Planalto: MP 777 e Refis. Vamos aos pontos: (1) a MP 777 
avançou ontem na Câmara e, aprovada, segue para o Senado; e (2) a equipe 
econômica e os congressistas estão muito próximos de um acordo sobre o 
Refis. Rodrigo Maia assinou uma MP, postergando o fim do prazo para a adesão 
ao programa até 29 de setembro (a princípio, vencia hoje), e um novo texto – o 
mais importante! – está quase fechado. “99% fechado”, segundo o relator da 
MP, Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG). Aliás, o texto pode já ser votado na 
próxima semana. 
 
“ 



Continuação do cenário Brasil 
 
“Derrotados por cansaço”. Foi assim que o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), definiu a situação de ontem. Afinal, deputados e 
senadores aprovaram o texto-base do projeto que eleva a meta de déficit fiscal para 2017 e 2018 (R$159 bi, em ambos os períodos), mas não 
conseguiu quórum para aprovar todos os trechos separados do texto (faltaram 38 deputados). A oposição, através de manobras e dispositivos, 
conseguiu atrasar ao máximo a votação, e a sessão foi encerrada às 3h36. 
 
E agora? Vai assim mesmo. Numa nova sessão, marcada para a próxima 3ª (dia 5), os 2 trechos que restaram serão apreciados. Como hoje era o 
último dia para que o governo enviasse uma proposta orçamentária para 2018, e equipe econômica precisará enviar uma proposta com base na 
meta antiga (que prevê déficit de R$129 bi). Na sequência, precisará aprovar no Congresso uma modificação destes números, atualizados. 
 
Parabéns, Michel. Hoje, Temer cumpre 1 ano como presidente da República. Afinal, em 31 de agosto do ano passado o Senado aprovou o 
impeachment de Dilma e, no mesmo dia, Temer deixou de ser interino. Até aqui, verdade seja dita: o governo tem surpreendido positivamente, a 
despeito de todos os problemas. Em especial, em relação ao avanço das reformas econômicas.  
 
Caiu mais. A taxa de desemprego, segundo dados do IBGE (PNAD Contínua), passou de 13,0% para 12,8%, considerando o trimestre móvel com 
término em julho. Economistas esperava manutenção dos 13,0%.  
 
Ajudinha externa. O risco-Brasil segue abaixo de 200 pontos base. No início do ano, estava ao redor de 280. Este é o “tamanho” da nossa melhora. 
A medida aqui considerada para medir o “risco” é o CDS (Credit Default Swap) de 5 anos, o “seguro contra calote”. Internamente, o ambiente 
reformista contribui para isso. Mas o cenário internacional é o que tem, até aqui, contribuído mais, em nossa opinião.  
 
E os mercados hoje? Apesar de ter faltado fôlego na votação das novas metas fiscais (algo que pode ser contornado em breve), a melhora do 
humor global quanto a ativos de risco deve contribuir para o melhor desempenho dos mercados locais. Assim, temos um viés de alta em bolsa, e 
de baixa em dólar e juros futuros.   
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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 3,45 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 7,80 -0,06 -0,50 7,81 7,80

DI jan 19 7,76 0,00 0,00 7,78 7,75

DI jan 20 8,61 0,12 1,00 8,63 8,60

DI jan 21 9,28 0,11 1,00 9,31 9,27

DI jan 22 9,69 0,10 1,00 9,73 9,68

DI jan 23 9,92 0,10 1,00 9,96 9,91

DI jan 24 10,09 -0,24 -2,40 # N/A N/A # N/A N/A

DI jan 25 10,24 0,10 1,00 10,27 10,23

DI jan 26 10,32 0,00 0,00 10,33 10,32

Variação

8,61

9,28

9,69

9,92
10,09

10,24
10,32

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 
 
 
Taxa de desemprego recua para 12,8%, segundo IBGE 
 
A taxa de desemprego, segundo dados do IBGE (PNAD Contínua), passou de 
13,0% para 12,8%, considerando o trimestre móvel com término em julho. 
Economistas esperava manutenção dos 13,0%. O número de pessoas 
desocupadas recuou: passou de 13,486 milhões para 13,327 milhões. E o de 
ocupadas aumentou: passou de 90,236 milhões para 90,677 milhões. E, 
embora mais pessoas tenham entrado na força de trabalho (que passou de 
103,722 milhões para 104,004 milhões), o mercado foi capaz de absorver estas 
pessoas entrantes, e de reduzir a taxa de desemprego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refis, cada vez mais próximo de um final feliz? 
 
O presidente interino, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assinou ontem uma MP, 
postergando o fim do prazo para a adesão ao programa até 29 de setembro (a 
princípio, vencia hoje). Além disso: um novo texto do Refis está quase fechado. 
“99% fechado”, segundo o relator da MP, Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG). 
Aliás, o texto pode já ser votado na próxima semana. Isto é o mais importante, 
pois pode aumentar a expectativa de arrecadação com o programa. O 
presidente Temer acredita que se o governo conseguir arrecadar algo entre R$7 
ou 8 bilhões já estaria “de bom tamanho”. Seria algo entre a estimativa inicial 
da Fazenda, de R$13 bi, e aquilo que, após o texto inicial ter sido desfigurado 
no Congresso, tem sido previsto (meros R$500 mi, ou até menos). Falamos 
disto no Segundo Tempo de ontem. Diante da importância de receitas 
extraordinárias para fechar as contas deste ano (algo próximo a R$80 bi), falar 
em R$7-8 bi é bastante relevante. 
 
Fiscal: números desafiadores 
 
O banco central divulgou ontem o déficit do setor público consolidado: R$16,1 
bi, menor do que o déficit de R$17 bi estimado pelo mercado, segundo 
pesquisa da Bloomberg. No detalhe: o governo central registrou déficit de 
R$13,2 bi; os governos centrais tiveram déficit de R$2,7 bi; e as empresas 
estatais tiveram um superávit de R$491 mi. No ano, o déficit acumulado do 
setor público foi de R$51,3 bi em julho. Em 12 meses, é de R$170,5 bi. Pelas 
novas propostas do governo (que precisam ser aprovadas), o ano de 2017 não 
deve terminar com um déficit maior que R$163,1 bi (resultado de um déficit de 
R$159 bi do governo central, R$1,1 bi dos governos regionais e R$3,0 bi das 
empresas estatais). Vale notar: na situação atual, as metas novas já começam 
a ser vistas como desafiadoras, num contexto de arrecadação ainda muito 
fraca. 
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Fonte: IBGE (PNAD Contínua); Guide Investimentos. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Incerteza econômica: recua, mas segue alta 
 
Segundo indicador calculado pela FGV, divulgado ontem, a incerteza da economia brasileira recuou em agosto. O Indicador de Incerteza da 
Economia (IIE-Br) recuou 5,9 pontos em agosto, na comparação com julho, ao passar para 136 pontos para 130,1. Com a 2ª queda mensal 
seguida, recupera-se cerca de metade da forte alta observada entre os meses de abril e junho – quando vieram à tona as delações da JBS. De 
qualquer forma, o indicador ainda segue em patamar elevado. O economista da FGV, Pedro Ferreira, acredita que a incerteza tende a cair nos 
próximos meses, caso nenhuma surpresa apareça. O “problema” é que vários fatores “podem reverter essa tendência rapidamente”. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
O Ibovespa recuou 0,62%, aos 70,886 mil pontos. A queda foi puxada por uma correção em bancos, e também das ações da Petrobras, diante da 
queda do petróleo no cenário internacional. Apesar disso, a percepção de risco-país (CDS de 5 anos) recuou: -1,24%, aos 197 pontos base. O dólar 
caiu 0,16%, cotado a R$3,1596. No mercado de juros, também pressões baixistas: o DI para jan/21 caiu 3 pontos base, para 9,27%. 
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: PIB mais forte  
 
O PIB dos EUA, no 2º trimestre, acelerou mais do que o esperado: 3,0%, acima dos 2,6% estimados anteriormente, e dos 2,7% projetados para 
esta nova leitura do número. Estes números são anualizados, e mostram a taxa de crescimento em relação ao trimestre anterior. Registre-se: o 
consumo das famílias cresceu 3,3%, acima dos 3,0% esperados, e contribuiu para 2,28 p.p dos 3,0 totais. Chama a atenção: apesar dos poucos 
avanços em relação à política econômica em Washington, o país teve o seu trimestre mais forte desde 2015. 
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Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Embraer: Presidente de Portugal confirma compra de aviões da Embraer 
 
Ontem, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou ao 
presidente Michel Temer que o país irá comprar cinco aeronaves de carga 
modelo KC-390 da Embraer, com opção de compra de mais um avião, podendo 
chegar até seis aeronaves no total. Conforme abordado pela agência Estado, se 
concretizada a venda das aeronaves, será a primeira venda a um país europeu 
e da Otan. 
 
Impacto: Positivo. Se confirmada a venda para o governo de Portugal, o 
montante se somará à encomenda já feita pela Força Aérea Brasileira (FAB), 
que vai adquirir 28 unidades da aeronave – sendo a primeira parte com 
previsão de entrega em meados de 2018. A Embraer ainda deve fechar mais 
negócios na China, durante a visita do presidente Michel Temer ao país. A 
expectativa é de que o governo da China conceda autorizações para a Embraer 
vender mais 20 jatos regionais – sendo os preços próximos de US$ 1,5 bilhão. 
Também é esperado o aval do governo chinês para que a Embraer faça a 
entrega de 18 aparelhos do modelo E190-E2, a nova geração de aviões 
comerciais da Embraer, já vendidos mas ainda não faturados, em um negócio 
da ordem de US$ 1 bilhão. 
 
 
Eletropaulo: Migração para o Novo Mercado previsto para 1º de novembro 
 
Ontem, em reunião Apimec com analistas e investidores, o presidente da AES 
Brasil, Julian Nebreda, confirmou a conclusão do processo de migração da AES 
Eletropaulo para o Novo Mercado, com o início das negociações apenas das 
ações ordinárias, previsto para 1° de novembro. A Assembleia Especial de 
Titulares de Ações Preferenciais, que deve votar pela migração da Eletropaulo 
para o Novo Mercado, ocorrerá no dia 12 de setembro. Para que a Companhia 
efetue a conversão das ações preferenciais em ordinárias e desta forma 
proceda com a migração para o Novo Mercado é necessária a aprovação de 
50% mais 1 votos favoráveis em Assembleia. 
 
Impacto: Positivo. Conforme abordamos anteriormente, a migração para o 
Novo Mercado é positiva e deve melhorar significativamente o nível de 
governança, alinhando o interesse de todos os acionistas, majoritário e 
minoritário. A medida ainda aumentar a atratividade para os investidores, 
melhorando o nível de liquidez das ações, além de melhorar o acesso da 
empresa ao mercado de capitais. Acreditamos que os acionistas participantes 
da assembleia do dia 12 de setembro aprove a migração e relação de troca dos 
papeis da empresa. A relação de troca, de uma ação preferencial para uma 
ação ordinária, traz condições semelhantes a todos os acionistas. 
 
 
Petrobras: Novos aumentos na gasolina e no diesel 
 
Ontem, a Petrobras realizou uma nova reunião de avaliação da metodologia de 
preços adotada pela companhia. Os representantes consideraram suficiente os 
ajustes promovidos para garantir a aderência dos preços praticados pela estatal 
às volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio. Vale lembrar que ao 
longo de agosto, a Petrobras elevou em 3,4% o preço da gasolina e em 2,2% o 
do diesel. Em nota, a petroleira informa que após avaliação do GEMP foram 
decididos um novo aumentos de 0,5% na gasolina e de 2,5% no diesel, que 
entram em amanhã. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 70.886 -0,62% 7,53% 22,43%

IBrX Ibrx 100 29.428 -0,54% 7,35% 22,45%

IM OB Imobiliário 744 0,53% 2,74% 21,16%

INDX industrial 14.083 0,07% 9,62% 10,58%

IFNC Financeiro 7.687 -0,75% 7,57% 23,58%

ICON Consumo 3.487 -0,15% 8,86% 14,36%

IM AT M aterias básicos 2.196 0,56% 12,85% 60,82%

IEE Energia Elétrica 41.282 -0,04% 4,19% 11,43%

UTIL Utilidade Pública 4.108 0,20% 3,98% 6,88%

IFIX FI Imobiliário 2.082 0,19% 0,78% 17,84%

IDIV Dividendos 3.929 -0,45% 7,59% 34,24%

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

Cobre (USd/lb.) 310,8 0,68% 6,71% 23,09%

Ouro (USD/t oz.) 1.311,7 -0,18% 3,01% 12,52%

Prata (USD/t oz.) 17,4 -0,42% 3,23% 7,49%

Plat ina (USD/t oz.) 987,2 -0,80% 4,94% 8,26%

Paládio (USD/t oz.) 931,7 0,07% 6,17% 35,72%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 51,2 0,69% -2,86% -12,92%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 46,0 0,15% -8,42% -19,29%

Gasolina (USd/gal.) 200,3 6,26% 19,44% 11,05%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 -0,95% 2,72% -18,46%

Etanol (USD/gal.) 1,4 0,28% -7,02% -3,12%

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

M ilho (USd/bu.) 344,5 -0,29% -10,46% -9,34%

Soja (USd/bu.) 933,5 0,03% -7,32% -5,64%

Café Robusta (USD/M T) 2.070,0 -0,24% -2,08% -3,77%

Café Arábica (USD/bag) 156,5 -0,35% -8,77% -10,08%

Açúcar (CNY/M T) 6.410,0 -0,06% 6,37% -7,29%

Boi Gordo (USd/lb.) 106,1 0,02% -5,60% 5,68%



Petrobras: Novos aumentos na gasolina e no diesel 
 
Impacto: Neutro. Conforme comentamos nos últimos dias, a nova política de preços dos produtos da Petrobras deve impactar positivamente a 
geração de caixa da estatal, além de manter a competitividade da empresa para permanecer e/ou aumentar sua participação de mercado. O que 
continua chamando a atenção é a recorrência diária desses reajustes. Essa política de preços da Petrobras favorece a previsibilidade dos resultados 
operacionais e maior sensibilidade do preço da ação em relação ao Petróleo negociado no mercado internacional. Após gasolina disparar mais de 
2% nos mercados internacionais ontem, empresa elevou combustível em 0,5% e diesel em 2,5%. Mantemos uma visão otimista para a empresa, e 
sustemos nossa recomendação com: (i) plano de desinvestimento com a venda de ativos; (ii) desalavancagem financeira; (iii) recuperação 
operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iv) rumores acerca do IPO da BR Distribuidora para o fim deste ano. 
 
 
Qualicorp: ação judicial aumenta riscos regulatórios 
 
Matéria no jornal valor Econômico aborda que as ações da Qualicorp tiveram a maior queda do Ibovespa ontem, de 4,4%, em meio a repercussões 
de uma ação movida pelo PSL (Partido Social Liberal) que questiona o papel de empresas de intermediação na contratação dos planos de saúde 
por adesão. Há cerca de 15 dias, o PSL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra a regra da Agência Nacional Suplementar 
(ANS), de 2009, que determina que essa modalidade de convênio médico seja intermediada por empresas de administração como a Qualicorp. As 
associações de classe também podem assumir essa gestão, mas elas não o fazem porque precisariam bancar o risco das carteiras como, por 
exemplo, antecipar o pagamento das mensalidades dos planos de saúde para as operadoras. As administradoras pagam às operadoras e depois 
recebem dos usuários. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Qualicorp criticou a ação ajuizada pelo PSL, que 
classificou como uma "verdadeira aventura, sem qualquer fundamento jurídico e sem qualquer consistência numérica e atuarial". A Qualicorp 
afirmou ainda que a "absurda tese" apresentada pelo partido político "coincide com manifestações públicas por duas operadoras de saúde, Seguros 
Unimed e Central Nacional Unimed." E pontuou que "essas duas operadoras têm, portanto, interesse comercial privado direto na ADI proposta, em 
detrimento dos interesses dos usuários dos planos de saúde." Procurado pela reportagem, o Sistema Unimed informou, por meio de comunicado, 
que "defende a revisão da regulamentação, de modo a facilitar a contratação dos planos coletivos sem essa intermediação, dando mais opções às 
entidades contratantes, além da criação de mecanismos para a gestão compartilhada dos riscos assumidos, tornando mais justa essa relação."  
 
Segundo fontes, as duas cooperativas médicas sofreram derrotas em ações judiciais envolvendo reajustes de planos de saúde por adesão que eram 
administradas pela Qualicorp. Há cerca de dois anos, a Seguros Unimed cancelou contratos de cerca de 30 mil usuários porque não se chegou a 
um acordo no índice de reajuste. Desse total, 140 pessoas entraram com ação judicial contra a seguradora pedindo um plano médico individual, o 
que foi acatado pela Justiça. No entanto, há dois meses, a Seguros Unimed entrou com outra ação judicial contra a Qualicorp pedindo uma 
indenização de R$ 13 milhões por conta do passivo com as 140 pessoas cobertas com planos individuais, mas a Justiça manteve a decisão de que a 
seguradora é quem devem se responsabilizar. Recentemente, a CNU também teria cancelado uma carteira com cerca de 9 mil usuários porque não 
se chegou a um acordo sobre o reajuste. Numa dessas carteiras, cujos usuários eram servidores do Congresso Nacional, o aumento pedido foi de 
101%. No dia 21, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também entrou no caso e aplicou o rito abreviado para a análise 
da ação ajuizada pelo PSL. O ministro deu dez dias para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) se pronunciar sobre a regra que 
determina a intermediação das administradoras. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. O tema está sendo levado para o STF e AGU, que pediu para a ANS analisar. Acreditamos que os ativos devem 
ficar voláteis e com a forte performance recente das ações, uma realização de lucros pode ser natural, conforme observamos ontem. Vamos 
acompanhar as complexas discussões, que poderia limitar de forma relevante a escala que faz o negócio da Qualicorp ser de elevadas margens e 
elevados retornos. Vale lembrar que em 2009 a ANS defendeu a estrutura regulatória vigente na época, o que favorece a Qualicorp.  
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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 

31/ago             

08:00 Brasil Índice de Confiança Empresarial (ICE) Ago - - - 

09:00 Brasil PNAD Contínua (Taxa de Desemprego) Jul - - 13,00% 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - - - 

- Brasil Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) Ago - - 99,5 

- Brasil Indicador de Nível de Atividade Jul - - - 

04:55 Alemanha Taxa de Desemprego Ago - - 5,70% 

06:00 Z. do Euro Taxa de Desemprego (%) Jul - - 9,10% 

06:00 Z. do Euro CPI (YoY) Ago - - 1,30% 

06:00 Z. do Euro CPI: Núcleo (YoY) Ago - - - 

09:30 EUA Renda Pessoal (MoM) Jul - - 0,00% 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 25-ago - - - 

09:30 EUA Gasto Pessoal (MoM) Jul - 0,40% 0,10% 

09:30 EUA Gasto Pessoal Real (MoM) Jul - - 0,00% 

09:30 EUA Deflator do PCE (MoM) Jul - - 0,00% 

09:30 EUA Deflator do PCE (YoY) Jul - - 1,40% 

09:30 EUA Deflator do PCE (núcleo MoM) Jul - - 0,10% 

09:30 EUA Deflator do PCE (núcleo YoY) Jul - - 1,50% 

10:45 EUA Chicago PMI Ago - - 58,9 

11:00 EUA Vendas Pendentes de Moradias (MoM) Jul - - 1,50% 

22:45 China PMI Industrial Ago - - 51,1 



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 1,3255 0,00 -1,7493 64,5970 31/08/2017

Treasury 5 anos 1,7184 0,10 -6,3848 43,4750 31/08/2017

Treasury 10 anos 2,1327 0,08 -7,0395 34,9810 31/08/2017

Treasury 30 anos 2,7377 0,00 -5,5933 22,6568 31/08/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0004 -108,70 -102,6667 99,7923 31/08/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0674 -9,16 -42,2451 171,4740 31/08/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3653 -0,65 -23,0623 244,9481 31/08/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8841 -0,30 -11,3329 54,7794 31/08/2017

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

México 6,8530 0,13 -0,3340 17,2460 31/08/2017

Ásia

Japão 0,0090 -18,18 -89,1570 114,2860 31/08/2017

Hong Kong 1,4800 -1,27 -2,5030 59,6550 31/08/2017

China 3,6590 -0,35 0,9100 30,3060 31/08/2017

Índia 6,5250 -0,18 0,8660 -8,2150 31/08/2017

Austrália 2,7140 1,31 1,3440 48,7940 31/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0330 0,29 -16,0160 60,9030 31/08/2017

Alemanha 0,3600 0,28 -33,7020 653,8460 31/08/2017

França 0,6660 -0,75 -16,9580 272,0670 31/08/2017

Espanha 1,5560 -1,52 3,7330 53,6030 31/08/2017

Italia 2,0420 -1,73 -2,4830 78,3410 31/08/2017

Portugal 2,8260 -1,19 -1,9090 -7,0390 31/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5670 0,00 -19,4600 275,4970 31/08/2017

Bélgica 0,6700 -1,18 -18,6890 278,5310 31/08/2017

Eslováquia 0,7970 2,44 -15,8390 208,9150 30/08/2017

Eslovénia 0,9890 -0,70 -15,6860 24,7160 31/08/2017

Finlandia 0,3600 0,56 -33,4570 373,6840 31/08/2017

Grécia 5,5390 0,00 2,6120 -31,5750 31/08/2017

Irlanda 0,6920 -2,26 -17,8150 62,4410 31/08/2017

Malta 1,2800 0,79 -3,7594 42,2222 31/08/2017

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

México 101,81 -1,28 0,15 -36,08 31/08/2017

Chile 58,68 -0,67 -9,35 -16,59 31/08/2017

Brasil 196,43 -0,75 -6,42 -63,17 31/08/2017

Peru 74,71 -1,34 -6,72 -27,42 31/08/2017

Colômbia 124,37 -0,69 -0,69 -45,79 31/08/2017

Venezuela 5129,91 -0,27 14,43 1410,43 31/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 31/08/2017

Alemanha 13,63 0,15 3,65 -2,70 31/08/2017

França 20,82 -2,52 16,18 -8,60 31/08/2017

Espanha 68,25 -2,01 8,16 -14,58 31/08/2017

Italia 145,15 -0,98 8,63 8,99 31/08/2017

Portugal 165,39 -0,27 -1,06 -120,37 31/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,19 -0,65 7,78 -8,39 31/08/2017

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 21.695 8.090 13.605 1.150 515 4.925

Investidor Estrangeiro 180.278 163.000 17.278 (5.879) (13.089) (105.018)

Investidor inst itucional 175.284 199.255 (23.971) 3.954 11.554 106.858

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.083.501 6.780.358 (696.857) 35.760 58.223 650.675

Investidor Estrangeiro 4.181.406 4.717.359 (535.953) (66.570) (145.880) (922.285)

Investidor inst itucional 11.994.483 10.610.441 1.384.042 30.654 92.385 264.985

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 330.997 279.474 51.523 23.620 70.900 (31.127)

Investidor Estrangeiro 205.228 224.321 (19.093) (11.102) (31.593) 71.290

Investidor inst itucional 285.041 336.996 (51.955) (11.388) (36.942) (50.641)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.342.715 1.386.785 (44.070) (13.788) (23.615) 16.494

Investidor Estrangeiro 884.458 630.824 253.634 (377) 9.329 (79.505)

Investidor inst itucional 962.239 1.179.366 (217.127) 14.165 14.278 67.000

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.673.712 1.666.259 7.453 9.832 47.285 (14.633)

Investidor Estrangeiro 1.089.686 855.145 234.541 (11.479) (22.264) (8.215)

Investidor inst itucional 1.247.280 1.516.362 (269.082) 2.777 (22.664) 16.359

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 9,13% 0,91%

10% CCRO3 CCR 1,52% 0,15%

10% CSAN3 Cosan 6,23% 0,62%

10% KLBN11 Klabin 8,63% 0,86%

10% EQTL3 Equatorial 9,42% 0,94%

10% HYPE3 Hypermarcas 5,47% 0,55%

10% IGTA3 Iguatemi 1,91% 0,19%

10% ITSA4 Itaúsa 12,11% 1,21%

10% M RVE3 M RV -6,49% -0,65%

10% VALE3 Vale 9,71% 0,97%

Desempenho 30/ago Agosto

Guide -0,26% 5,76%

Ibovespa -0,62% 7,53%
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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 6,23% 1,25%

20% CGAS5 Comgás 17,58% 3,52%

20% DIRR3 Direcional -6,17% -1,23%

20% M PLU3 M ult iplus -6,58% -1,32%

20% TAEE11 Taesa -3,96% -0,79%

Desempenho 30/ago Agosto

Guide -0,70% 1,42%

IDIV -0,45% 7,59%

Desempenho 30/ago Agosto

Guide 0,89% 8,03%

Ibovespa -0,62% 7,53%

Desempenho 30/ago Agosto

Guide 0,02% 1,19%

IFIX 0,19% 0,78%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 9,13% 0,91%

10% CVCB3 CVC Brasil 5,05% 0,50%

10% EQTL3 Equatorial 9,42% 0,94%

10% GUAR3 Guararapes 17,27% 1,73%

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

10% KLBN11 Klabin 8,63% 0,86%

10% KROT3 Kroton 17,71% 1,77%

10% M RFG3 M arfrig 12,77% 1,28%

10% M RVE3 M RV -6,49% -0,65%

10% SM LE3 Smiles 4,93% 0,49%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 1,67% 0,33%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,61% 0,52%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 2,60% 0,39%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ice 1,17% 0,18%

10% BCFF11B BTG Pactual FoF -0,92% -0,09%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,54% 0,05%
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não 
pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é 
baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a 
Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e 
credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os 
investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem 
ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser 
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades 
específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. 
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante 
solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal 
informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do 
uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela 
elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 
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