Sexta-Feira, 3 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Pacote do governo para construção deve ser anunciado no começo da próxima semana.
Além das medidas já antecipadas como a elevação dos valores dos imóveis e da renda das
famílias elegíveis ao Minha Casa Minha Vida, o governo deve regular a questão dos
distratos, pedra no sapato das construtoras nos últimos anos. A tendência é que o valor
retido pela construtora seja fixado com base no que já foi pago, respeitando um limite em
relação ao valor total do imóvel, mas não há informações oficiais. Outra medida que pode
ser anunciada, de acordo com alguns veículos de comunicação, é a elevação do teto dos
imóveis que se enquadram no SFH que poderia chegar à R$ 1,5 milhão. Há pouco tempo,
o teto, nas maiores cidades brasileiras, foi elevado de R$ 750 mil para R$ 950 mil. As
medidas, se forem anunciadas próximas do que vem sendo divulgado pela mídia, são
muito favoráveis para o setor, que pode ver o rali de seus papéis em janeiro se repetir no

início desse mês.
Agora a Câmara também elegeu seu presidente. Ontem, a Câmara dos Deputados
reelegeu Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência pelos próximos dois anos, recebendo
293 votos, contra 105 do segundo colocado, o Jovair Arantes (PTB-GO). De modo geral, a
vitória de Maia na Câmara e a de Eunício Oliveira no Senado representam novas vitórias
para o Planalto, que solidifica seu apoio no Legislativo.
IPC de São Paulo desacelera. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo
desacelerou a alta, ficando em 0,32% em janeiro, contra 0,72% em dezembro e abaixo
da mediana de mercado que eram de 0,52%. O principal propulsor deste desempenho foi
o segmento de Vestuário, cujos preços apresentaram queda de 0,86% em janeiro, após
alta de 1,83% no mês anterior. Já os preços de Educação aceleraram ficando em 6,51%
num movimento sazonal de início de ano, contra 0,03% em dezembro.

Mercado de trabalho é o foco de hoje nos EUA. A agenda de indicadores está bastante
carregada, mas o principal indicador é do mercado de trabalho que sairá às 11h30, com a
mediana das projeções apontando a criação de 168 mil postos de trabalho ante a criação
de 156 mil em dezembro. No mesmo horário sai a taxa de desemprego, com expectativa
de estabilidade em 4,70%, além dos ganhos salariais reais mostrando elevação de 0,30%
no mês. Às 12h45 será divulgado o PMI de Serviços da Markit, e às 13h00 tem o PMI de
Serviços do ISM, que vem com uma expectativa mediana de avanço de 57 em janeiro. Já
às 13h, serão revelados os números de pedidos às fábricas e de bens duráveis no país. Por
fim, Charles Evans, presidente do Fed de Chicago, falará às 12h15, sobre as condições
econômicas e política monetária.
Indústria segue crescendo, mas ritmo cai na China. A atividade industrial de pequenas e
médias empresas, divulgada pelo Caixin, cresceu em janeiro, pelo sétimo mês
consecutivo, registrando 51 pontos (índice onde números acima de 50 pontos indicam
expansão). O índice ainda mostrou que a expansão de novas encomendas seguiu em
baixa, enquanto que as novas encomendas de exportações cresceram no melhor ritmo
desde 2014. Todavia, esse desempenho mostrou certa desaceleração frente ao resultado
de dezembro (51,9 pontos) e ficou aquém das estimativas do mercado, podendo
pressionar o desempenho das commodities no curto prazo.
Na Europa, vendas no varejo frustraram expectativas, mas os PMIs vieram levemente
acima do esperado. Agora há pouco saíram os dados referentes ao mês de dez/16 que
retrataram o recuo de 0,3% no comércio varejista europeu em relação ao resultado de
nov/16, invertendo o que era apontado pela mediana das projeções de mercado (+0,3%).
Puxaram para baixo o resultado a queda das vendas na Finlândia (-3,2%), no Reino Unido
(-2,8%), na Irlanda e na Suécia (ambas -2,7%) que foram amenizadas pela evolução do
comércio varejista na França (+0,8%), na Bélgica (+1,1%) e em Luxemburgo (+1,9%). De
toda forma, o ano de 2016 encerrou em alta de 1,8% nas vendas no varejo, denotando
uma expressiva recuperação da dinâmica econômica por lá. Por falar em dinâmica, as
sondagens de atividade econômica referentes ao mês de jan/17 também foram
conhecidas e mostraram ligeiro aumento em relação aos seus resultados prévios. O PMI
composto da Zona do Euro ficou em 54,4, ante 54,3 na leitura preliminar do mês passado,
e o PMI de serviços do bloco ficou em 53,7, frente aos 53,6 prévios registrados em jan/17.
Cabe destacar que o desempenho dos PMIs nas principais economias da Zona do Euro,

Alemanha e Reino Unido, também apresentaram aumento de 0,1 no dado oficial para o
mês ante as sondagens preliminares.
Bolsas Mundiais. As principais Bolsas asiáticas operaram sem direção definida, o Nikkei
operou em alta boa parte do pregão, perdendo força e fechando perto da estabilidade
(com um desânimo generalizado após a recompra de bonds anunciados pelo Japão), já as
bolsas chinesas fecharam em leve queda refletindo o anúncio de elevação das taxas de
juros de curto prazo. Na Europa as Bolsas operam em alta, refletindo os indicadores de
atividades acima das expectativas divulgados hoje (texto acima) além de aguardarem com
atenção a agenda norte americana, também com texto acima.

Segundo Valor Econômico, Cade obriga JBS (JBSS3) a fechar unidades. Segundo
veiculado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou hoje que
deverão ser fechados os frigoríficos localizados em Santa Fé do Sul (SP) e de Cachoeira
Alta (GO), que não pertencem diretamente a JBS, que arrendava as unidades da Rodopa.
A ordem de fechamento veio após uma série de exigências que foram impostas pelo Cade
em 2014, na ocasião do arrendamento, não terem sido cumpridas. A empresa informou
que deverá realocar a produção das unidades para outras adjacentes, e ainda oferecerá o
remanejamento dos mil funcionários afetados. Dado a pequena escala do
remanejamento, o fato não deverá trazer grandes impactos para os ativos do frigorífico
em Bolsa.
Imbróglio entre a Petrobras (PETR4) e Braskem (BRKM5). Segundo noticiado hoje no
Valor Econômico, a Petrobras, que junto com o grupo Odebrecht controla a Braskem,
decidiu contestar os termos do acordo realizado pela Braskem e o governo norte
americano, alegando que sofreu prejuízo de US$ 1 bilhão e não US$ 94 milhões, no
contrato de fornecimento de nafta, como informado pela petroquímica. Diante dessa
novidade, o Departamento de Justiça dos EUA pode reavaliar o acordo que foi anunciado
ano passado, onde a Braskem se comprometeu a pagar US$ 957 milhões a autoridades no
Brasil, no próprio EUA e na Suíça. A notícia traz incertezas, ao reacender a possibilidade

de novos desdobramentos do esquema de corrupção, investigado pela Operação Lava
Jato, onde era pago propina à Petrobras em troca de condições mais favoráveis nos
contratos de fornecimento de nafta (sua principal matéria-prima). Portanto, o impacto
deve ser marginalmente negativo para os papéis BRKM5 e PETR4.
TIM (TIMP3) apresentou resultado regular, o que por si só já superou as estimativas.
Diante do cenário de diminuição na base de usuários e queda nas tarifas regulatórias, a
operadora conseguiu entregar uma redução maior de custos e despesas do que o declínio
no faturamento. Isso levou ao crescimento na geração de caixa medida pelo EBITDA,
diferentemente do que era esperado pelas projeções de mercado. Dessa forma, o lucro
reportado, apesar de ter caído na comparação com o 4º Trim/15, superou as expectativas.
Dessa maneira, acreditamos que suas ações podem reagir positivamente no pregão de
hoje.
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Bons negócios.

