Quinta-Feira, 2 de março de 2017
Bom dia,

Temer parece sair ileso de depoimento de Marcelo Odebrecht no TSE. Menos de um dia
após o depoimento do ex-presidente da Odebrecht, a imprensa já está inundada de
vazamentos que dão conta de que o presidente Michel Temer não foi diretamente
implicado, o que deve soar como música aos ouvidos do mercado. Talvez o principal
ponto vazado do depoimento seja que Temer não tratou de valores para doação. O
ministro Padilha, por outro lado, parece ter os dias contados no governo, o que impacta
diretamente a tramitação dos projetos do ajuste fiscal, já que Padilha fazia a interlocução
entre Executivo e Legislativo. Notícias dão conta que o próprio Temer pode assumir a
interlocução a partir de agora (Padilha está em licença médica). Esse percalço no
andamento do ajuste fiscal não deve ter grande impacto para os mercados diante da
perspectiva de manutenção do governo Temer.
IPC-S arrefecendo. A inflação semanal divulgada pela FGV apurou avanço de 0,31%,
menor que a semana anterior e levemente abaixo da expectativa (+0,32%). Nessa leitura,
seis das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em
suas taxas de variação, sendo que a maior contribuição veio do grupo Educação, Leitura e
Recreação que saiu de +1,81% para +0,68% registrado agora. Outras classes também

ajudaram na desaceleração do IPC-S, são essas Alimentação (de -0,13% para -0,16%),
Transportes (de 0,65% para 0,61%), Vestuário (de 0,02% para -0,18%), Comunicação (de
0,26% para 0,09%) e Despesas Diversas (de 0,35% para 0,31%). Em contrapartida, os
grupos Habitação (de 0,43% para 0,51%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,44% para
0,51%) puxaram para cima o índice de preços ao consumidor. A próxima apuração do
IPC-S será divulgada em 08/mar/17 e deverá seguir registrando menores variações nos
preços aqui no Brasil.
Ata do Copom poderá aumentar as apostas em cortes de um ponto percentual na SELIC.
Agora cedo, o Banco Central divulgou a nota da última reunião onde houve a redução na
SELIC de 13,0% a.a. para 12,25% a.a., mantendo o ritmo de corte em 0,75 ponto
percentual da decisão de jan/17. O Comitê de Política Monetária considera que a
convergência da inflação para o centro da meta anual (+4,5%) neste e no próximo ano
tem peso importante no processo de flexibilização monetária em curso, além de se
ressaltar o acompanhamento da lenta evolução da atividade econômica e dos demais
fatores de risco. Ou seja, há espaço para acelerar a trajetória de queda na taxa básica de
juros no próximo encontro do Copom, nos dias 11 e 12 de abril. Apesar disso, entendemos
que o ritmo atual de -0,75 p.p. deverá ser mantido em razão das incertezas na seara
política, bem como do andamento das medidas na área fiscal, especialmente a Reforma
da Previdência Social. De todo modo, as curvas de juros poderão reagir (para baixo) no
curto prazo e influenciar o mercado de renda variável, sobretudo as companhias que
atuam em setores que se beneficiarão pela redução nos juros aqui no Brasil.

PPI da Zona do Euro supera expectativas. A inflação medida pelo índice de preços ao
produtor (PPI) na zona do euro superou as projeções de mercado em janeiro, tanto na
comparação mensal quanto no anual. O PPI subiu 0,7% em janeiro ante dezembro e
cresceu 3,5% no comparativo anual, segundo os dados divulgados pela Eurostat. As
projeções medianas de mercado apontavam para uma alta de 0,5% no PPI de janeiro e
2,9% no comparativo anual. E o núcleo do PPI, que exclui os preços de energia,
apresentou elevação de 0,6% em janeiro ante dezembro e mostrou alta de 1,5% ante
igual mês de 2016. Já a taxa de desemprego da zona do euro ficou em 9,6% em janeiro,
repetindo o resultado do mês anterior e ficando dentro das perspectivas de mercado,
segundo a Eurostat, esta manutenção da taxa ocorreu apesar de o número de
desempregados no bloco ter reduzido em 56 mil em janeiro. No período de 12 meses até
janeiro, o total de desempregados na zona do euro apresentou redução de 1,1 milhão,
para 15,6 milhões de pessoas.
Agenda amena nos EUA. Hoje, Loretta Mester, presidente do FED de Cleveland, deve dar
novas sinalizações de que o crescimento econômico mais consistente e os avanços da
inflação sustentam a necessidade de um aumento gradual na taxa de juros ao longo desse
ano. Porém, como não possui direito a voto nesse ano, seu discurso deve exercer pouca
influência sobre o mercado de capitais, que segue na expectativa com o discurso de Janet
Yellen amanhã, onde espera-se mais indícios sobre a possibilidade de um aperto
monetário ainda nesse mês. Voltando para a agenda econômica, teremos a divulgação do
número de pedidos de auxílio desemprego de fevereiro, cuja expectativa é de uma leve
alta frente aos 241 mil pedidos registrados em janeiro.
PMIs Caixin na noite desta quinta feira. Às 22h45, serão divulgaros os PMIs de serviços e
composto de fevereiro, pela Caixin, na China. Os números ganham importância após os

últimos dados chineses mostrarem forte expansão da atividade por lá. O mercado estará
atento a todo sinal que venha do gigante asiático que pode ajudar a confirmar ou não se
essa tendência de aquecimento na atividade econômica por lá é sustentável.
Bolsas mundiais em ritmo de cautela. As bolsas da China fecharam em baixa nessa
manhã, refletindo maior cautela dos investidores que visam a possibilidade do governo
reduzir os estímulos econômicos por lá. Na Europa boa parte das bolsas também operam
no campo negativo, bem como os índices futuros do mercado norte-americano, que
apontam para uma realização, após o discurso de Trump levar a uma nova rodada de
altas, com Dow Jones batendo novo recorde ontem.

Ambev (ABEV3) apresenta fraco desempenho, pressionado pelas operações domésticas.
Assim como o esperado, o fraco desempenho das operações no Brasil, onde os volumes
de vendas ficaram 5,2% inferiores sob o mesmo período de 2015, foram parcialmente
compensados pelo sólido crescimento nas operações no Caribe e América Central (CAC) e
América Latina Sul (LAS) que avançaram 14% e 15,8% respectivamente. No consolidado, a
receita líquida ficou praticamente estável ante o último trimestre de 2015, com variação
de 0,4%, já os volumes consolidados do trimestre ainda foram impactados negativamente
pela queda de vendas no Brasil e na Argentina, que levaram os volumes a ficarem 5,8%
inferiores. A tônica do resultado operacional continuou sendo o mesmo do que em todo o
ano, a companhia voltou a perder market share e a apresentar forte pressão de volumes e
rentabilidade no mercado doméstico, o EBITDA da região apresentou retração de 30,8%
sob mesma base comparativa, sendo o principal fator para a deterioração de 5,8 p.p. na
margem EBITDA consolidada. Já a última linha de seu balanço se viu beneficiada pela
menor carga de impostos e de melhor resultado financeiro, de forma que o lucro do
trimestre avançou 13,5%. Com este resultado operacional pressionado, porém dentro do
esperado seus papéis não devem apresentar grandes variações.
Acordo da Braskem (BRKM5) é homologado nos EUA. A Justiça dos Estados Unidos
homologou ontem o acordo firmado entre a Braskem e a SEC, na qual a empresa se

compromete a pagar US$ 957 milhões para autoridades, tanto do Brasil quanto do
exterior, por meio de um acordo de leniência. A notícia é positiva, pois diminui a
percepção de risco no que tange ao envolvimento da companhia em atos de corrupção,
no âmbito da Operação Lava Jato. Todavia, como o acordo já era conhecido, o impacto
sobre seus papéis no pregão de hoje deve ser apenas marginalmente positivo.
Brookfield perto de comprar fatia da Light (LIGT3) na Renova (RNEW11)? Segundo
veiculado pela mídia, o fundo Brookfield estaria negociando a compra de 30% do capital
da Renova, sendo que 15,7% deve vir da participação da Light. A expectativa é que a
negociação ocorra assim que a Renova finalizar a venda do complexo Alto do Sertão II
para a AES Tietê (TIET11). Não há nenhuma confirmação oficial sobre essa negociação, de
toda forma, essa especulação deve ser positiva para os papéis RNEW11 e LIGT3 no pregão
de hoje.
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Bons negócios.

