Terça-Feira, 7 de fevereiro de 2017
Bom dia,

IGP registra expressiva desaceleração. O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
avançou 0,43% em janeiro, mostrando expressivo arrefecimento frente a alta de 0,83%
registrada em dezembro. O principal responsável por esse resultado foi o Índice de Preços
ao Produtor Amplo, que desacelerou principalmente por conta da maior deflação vista no
preço de produtos agropecuários (de -1,16% para -2,05%) e da menor variação em
matérias primas brutas (de 2,08% para 0,24%) e produtos industriais (de 1,98% para
1,25%). Em contrapartida, os preços medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor e pelo
Índice Nacional de Custo da Construção avançaram em ritmo mais acelerado do que na
última divulgação, sobretudo pelo efeito sazonal sobre a classe educação, leitura e
recreação (de 0,95% para 4,15%), bem como pelo avanço nos custos com materiais,
equipamentos e serviços.

Produção industrial alemã cai inesperadamente. As projeções de mercado indicavam que
a dinâmica da indústria na Alemanha em dez/16 avançaria tanto na comparação anual
(+2,4%) quanto em relação ao mês anterior (+0,2%). Entretanto, o dado oficial inverteu as
expectativas, vindo com queda de 0,7% em relação à dez/15 e tombo de 3,0%
marginalmente. Alguns efeitos pontuais explicam, ao menos parcialmente, esse resultado,
tais como a produção bem mais fraca nos setores de manufatura (-3,4%) e construção
(-1,7%). Além das temperaturas frias incomuns para a época e um efeito extraordinário do

Natal que foram apontados como prováveis razões para a forte queda nesta leitura. De
todo modo, os dados mais recentes da maior economia da Zona do Euro indicam que a
atividade neste início de 2017 segue em recuperação e, nesse sentido, destacam-se as
encomendas industriais que registraram em dezembro a alta mais forte em cerca de dois
anos e meio, sugerindo que o desempenho conhecido hoje deve ter sido um ponto fora
da curva.
Agenda de hoje, nos EUA, está mais tranquila. O destaque é a balança comercial
referente a dezembro, que sairá às 11h30, com perspectiva de déficit de US$ 45 bilhões,
ficando bem próximo do valor anteriormente divulgado. Além disso, às 13h tem o
relatório da BLS com a criação de emprego. E para finalizar o dia, às 18h sai o dado do
crédito ao consumidor com estimativa de mercado de US$ 20 bilhões. Já o discurso de
ontem do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker (com direito a voto), reforçou a
perspectiva de um novo aumento na taxa de juros já na próxima reunião de março,
declarando que os números do Payroll de janeiro vieram muito fortes, considerando
assim o apoio de mais três aumentos neste ano.
Bolsas Mundiais em direção opostas. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em
baixa nesta terça-feira, com Shangai recuando (-0,11%) em meio a queda nas reservas do
yuan. Já as bolsas europeias operam no campo positivo nesta manhã, ignorando o piora
na produção industrial da Alemanha (com texto acima) e as incertezas com relação às
eleições na França, assim como os índices futuros do mercado norte-americano.

Resultado sólido do Itaú (ITUB4) no fechamento de 2016. Os números do banco
mostraram avanço na comparação com o trimestre imediatamente anterior, com o ROE
retornando ao patamar acima de 20% (20,7% no trimestre). Mesmo com a continuidade
da queda na carteira de crédito do banco, o Itaú viu seu lucro aumentar 4,0% em três
meses, fruto da diminuição da inadimplência, que levou a menores despesas com PDD no
período em análise, com queda de 5,6%. A recuperação de crédito que haviam sido
baixados como prejuízo também melhorou no trimestre, 6,9%. Assim, o resultado líquido

de PDD melhorou 7,8% em três meses. Do lado negativo, o resultado de seguros,
previdência e capitalização ficou flat na comparação trimestral e na comparação do ano
cheio de 2016 com 2015, houve queda de 5,7% na receita com esses produtos. Não foi um
resultado ruim do segmento, mas esperávamos números melhores. O banco ainda
divulgou guidance para 2017. A carteira de crédito deve ficar estável, variando entre -2%
e +2%, a margem financeira deve mostrar novo recuo, de até 5%, mas o resultado de PDD
e as receitas de seguros e prestação de serviços devem melhorar nesse ano. Com a boa
notícia no tocante a inadimplência, consideramos que o resultado do banco deve ser bem
recebido pelo mercado. O banco ainda anunciou JCP complementares no valor de R$
0,65909 (líquido de IR) por ação para os acionistas posicionados até o dia 20 de fevereiro,
com os papéis ficando ex no dia seguinte (21/02). Pagamento será dia 3 de março.
Conselho do Bradesco (BBDC4) propõe bonificação. O banco vai realizar assembleia em
10 de março para aprovar o aumento de capital através de bonificação de ações. Os
acionistas do banco receberão 1 ação para cada 10 ações que possuírem. A data ex ainda
não foi estipulada, pois, além de precisar ser aprovada pelos acionistas em assembleia, o
aumento de capital deverá ser aprovado também pelo Banco Central.
Banco Pan (BPAN3) entrega resultado melhor no 4T16. Após trimestres de forte prejuízo,
especialmente no 1S16, o banco conseguiu entregar bottom line positivo, ainda que de
apenas R$ 200 mil. Vemos evolução nos números do banco, especialmente no foco
voltado para crédito consignado, que agora representa 41% da carteira do banco, contra
29% há um ano. As carteiras que tem perdido participação no total são as de veículos e de
empresas e fianças. A originação do Pan, importante indicador, já que além de originar
crédito para sua carteira, o banco realiza cessões de crédito sem coobrigação, continuou
forte, em R$ 5,4 bi, como no 3T16. Os números do banco ainda estão bem aquém do
ideal, mas tendo em vista a evolução em relação aos últimos trimestres, consideramos um
bom resultado. Porém, desde janeiro os papéis do banco já vem de um período de forte
valorização, o que pode mitigar o impacto positivo da divulgação.
Bloqueio de bens do presidente do grupo J&F, pode impactar papéis da JBS (JBSS3).
Ontem o Ministério Público Federal solicitou que fossem bloqueados bens, no valor
máximo de R$ 3,8 bilhões, do presidente do grupo J&F Joesley Batista e do presidente da
Eldorado Celulose José Carlos Grubisich Filho. O principal motivo segundo divulgado pelo
MPF foi a reincidência de praticas ilegais de ambos os acusados no controle da Eldorado
Celulose no âmbito da operação Greenfield, a empresa assim como a JBS é controlada
pelo grupo J&F. Ambos já haviam sido afastados temporariamente do controle das
empresas em setembro passado, e assinado termos de compromisso, que segundo o MPF
foram violados. A Greenfield tem como foco operações fraudulentas no controle de
fundos de pensões que adquiriram posições minoritárias na Eldorado. Ao todo a J&F é
alvo de três operações (Greenfield, Cui Bono e Sépsis), o que eleva sobremaneira a carga
de risco nas empresas controladas pela J&F em Bolsa, como a Alpargatas e mais
notadamente a JBS. Com a solicitação de ontem, a permanência definitiva de ambos no
grupo J&F é colocada em cheque. Resta agora a decisão do juiz da décima Vara Federal de
Brasília, quanto a aceitação ou não do pedido do MPF, a decisão deverá ser tomada nos
próximos dias. Com tais incertezas, os papéis da JBS devem se manter pressionados no
curto prazo.
Alupar (ALUP11) antecipa entrada de empreendimento. A Alupar anunciou que iniciou
na última sexta-feira a operação comercial do Reforço das Instalações da Subestação
Jauru, com antecipação de 118 dias, já que a entrada em operação era prevista apenas

para o dia 1° de junho. A Receita Anual Permitida do reforço é de R$ 5,297 milhões, valor
quase insignificante para seu resultado (corresponde a cerca de 0,5% da RAP projetada
para 2016), todavia a antecipação por si só é uma boa notícia, pois aumenta o retorno do
investimento e corrobora as boas perspectivas quanto ao andamento dos outros
empreendimentos em construção. A notícia deve trazer impacto marginalmente positivo
para seus papéis no pregão de hoje.
IPO da Movida (MOVI3) fica abaixo do pretendido pela JSL (JSLG3). Ao lançar o
prospecto da oferta, a controladora espera movimentar algo em torno de R$ 789,8
milhões considerando o preço médio de R$ 10,10 por ação. Contudo, diante da fraca
demanda dos investidores, os papéis MOVI3 serão lançados em bolsa ao preço inicial de
R$ 7,50, um expressivo desconto de mais de 25% e, com isso, movimentando cerca de R$
586,5 milhões com o IPO. Em termos de múltiplos de mercado, ao preço de R$ 7,50/ação,
o indicador Enterprise Value sobre EBITDA dos últimos doze meses situa-se em 6,1x,
frente os 10,0x de Localiza (RENT3) e 4,2x de Locamerica (LCAM3). Adicionalmente, o
índice P/L (preço sobre o lucro em doze meses) da Movida ficou em 34,6x, bastante
superior se comparado com os 19,2x de RENT3 e, ainda mais, aos 16,9x de LCAM3. As
ações MOVI3 estreiam amanhã em bolsa no segmento do Novo Mercado.
MEC corta em 40% novas vagas para o FIES (ANIM3, ESTC3, KROT3 e SEER3). O
Ministério da Educação (MEC) anunciou ontem a abertura de 150 mil novos contratos
para a captação de alunos do ensino superior neste 1º Sem/17. Esse total representa uma
forte queda em relação ao mesmo período de 2016, onde foram ofertados 250 mil novos
financiamentos públicos. Os papéis das companhias representantes do setor deverão
continuar pressionados em bolsa em meio à redução das novas vagas e também em
relação ao futuro do programa público que passa por profundas revisões.
Vale (VALE5) faz captação e deve fazer baixa contábil do 4° trim/16. A Vale anunciou a
captação de US$ 1 bilhão, por meio de sua subsidiária Vale Overseas, com a reabertura de
bônus com vencimento em 2026 e cupom de 6,25%. Esses recursos devem ser destinados
principalmente para o resgate dos bonds com vencimento em março de 2018. Para fazer
essa captação, a companhia anunciou (em formulário apresentado à SEC) que deve
reconhecer uma baixa contábil de US$ 1,2 bilhão no resultado do 4° trim/16, devido a
uma redução no valor recuperável de ativos, pela venda dos negócios de fertilizantes
realizada em dezembro (por US$ 2,5 bilhões). Segundo notícia do Valor, a demanda pelos
bonds superou US$ 5,4 bilhões, fato que mostra que os investidores estrangeiros seguem
confiantes com a companhia. Esse ponto e a significativa valorização no preço do minério
devem se sobrepor a notícia do “impairment”, devendo impulsionar a cotação de seus
papéis no pregão de hoje.
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Bons negócios.

