Quarta-Feira, 8 de março de 2017
Bom dia,

IPC-S acelera frente a semana anterior. A inflação semanal medida pela FGV, o IPC-S
ficou em 0,34% na semana encerada ontem (07), representando aceleração de 0,3 p.p.
frente a leitura anterior. Dentre as oito classes que compõem o índice, metade delas
apresentaram aceleração frente à última divulgação, a principal variação foi o grupo
alimentação, que saiu de -0,16% para 0,11%.
Indicadores do mercado de trabalho. Assim como no último resultado, o Indicador
Antecedente de Emprego (IAEmp) medido pela FGV avançou 0,3 ponto em fevereiro,
chegando ao patamar de 95,9 pontos, o maior nível desde maio de 2010. Já o Indicador
Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,9 ponto em relação ao mês anterior,
atingindo 100,7 pontos, o menor nível desde outubro de 2016 (99,2 pontos). O resultado
do IAEmp indica maior otimismo quanto ao cenário de geração de empregos, e o
resultado pressionado do ICD sinaliza pequena melhora na percepção de dificuldade de se
conseguir emprego.

Produção industrial da Alemanha recupera. A produção industrial da Alemanha
apresentou avanço de 2,8% em janeiro, ante o mês anterior. Este resultado ficou
ligeiramente acima das expectativas de mercado, mas em comparação a dezembro,
quando caiu 3,0%, apresentou forte alta. Os componentes que mais contribuíram para
este resultado foram: o investimento que aumentou 6,1% e os bens de consumo que

apresentaram crescimento de 2,3%. Já a componente da construção caiu 1,3% e o da
produção de energia recuou 0,7%. No confronto anual, a produção industrial alemã ficou
estável, no cálculo com ajustes, mas cresceu 6,6% em termos nominais.
Bateria de dados do mercado de trabalho nos EUA. A divulgação do número de criação
de empregos no setor privado é destaque na agenda norte-americana. A estimativa
mediana do mercado aponta para uma abertura de 185 mil vagas em fevereiro, resultado
inferior a abertura de 246 mil vagas registrada no mês anterior. Para os dados de
produtividade e custo unitário do trabalho as projeções são díspares, com a
produtividade podendo apresentar leve melhora, enquanto que o custo deve denotar
sutil arrefecimento. Ainda que a evolução do mercado de trabalho seja um ponto chave
na condução da política monetária, esses dados não devem exercer grande influência
sobre a próxima decisão do FOMC. Dados de estoques no atacado, referente a janeiro, e
o estoque de petróleo bruto de março completam a agenda do dia.
Balança comercial chinesa frustra mercado. Hoje também foi divulgada a balança
comercial de fevereiro, que mostrou um déficit de US$ 9,15 bilhões, denotando
aceleração das importações (38,1% no mês) e queda nas exportações. O resultado veio
bem abaixo do esperado, um superávit de US$ 26,5 bilhões ante US$ 51,3 bilhões
também positivos no resultado anterior.
Indicadores de inflação na China, hoje à noite. Na virada da quarta para quinta feira, o
departamento de estatísticas chinês divulgará os índices oficiais de fevereiro e a
expectativa é de aceleração do PPI, a inflação ao produtor, e desaceleração do CPI,
inflação ao consumidor. A grande questão por lá é se o consumo interno vai conseguir
segurar a taxa de crescimento da economia (projeção para 2017 é de crescimento
praticamente em linha com 2016). No ano passado, a maior parte do crescimento
econômico chinês já veio exatamente da expansão do consumo.
Dia de Bolsas pressionadas lá fora. Na China, o déficit na balança comercial pressionou a
Bolsa de Shanghai. No Japão, o Nikkei fechou pelo quarto pregão consecutivo no
negativo, refletindo dados decepcionantes da economia. Na Europa, as principais Bolsas
também abriram pressionadas, à despeito de dados mais favoráveis da produção
industrial alemã.

MRV (MRVE3) divulga números sólidos no 4T16. Destaque para a manutenção do bom

nível de geração de caixa da companhia e para a gradual recuperação das margens,
mesmo com queda nas principais linhas do resultado, fruto do momento mais sensível
para o setor imobiliário, ainda que a atuação forte da MRV no Minha Casa Minha Vida
atenue bem esse efeito negativo. A queda na receita líquida, tanto na comparação 4T16 x
4T15 quanto 2016 x 2015, ficou na casa dos 11%. Queda bem mais amena do que a
observada nas outras incorporadoras. Além disso, ao contrário, também, do que ocorre
com as outras empresas do setor, os distratos mostraram uma sensível melhora no
decorrer de 2016, fruto do trabalho da companhia de já fazer uma pré-avaliação se
financiamento do cliente será aprovado já no momento da venda. Com a forte geração de
caixa que a companhia obteve nos últimos períodos e com a queda no ritmo de
lançamentos (15% em 2016 x2015), a MRV viu seu endividamento cair de 10,4% do PL em
dezembro de 2015 para 5,4% do PL. Em 2013, esse número havia chegado a quase 40%. A
perspectiva para 2017 também é de um ano bem sólido para a MRV, com as mudanças no
MCMV, especialmente no tocante a ampliação das faixas de renda do programa e de seu
orçamento. Continuamos recomendando a compra dos papéis da incorporadora.
CVM quer republicação de balanços da Petrobras (PETR4). A petroleira informou que a
área técnica da CVM determinou a republicação das demonstrações financeiras anuais
completas referentes a 2013, 2014 e 2015, contemplando os estornos dos efeitos
contábeis reconhecidos em razão da aplicação de contabilidade de hedge. A estatal
também afirmou que cabe recurso e que tomará as medidas necessárias, pois entende
que os resultados estão de acordo com as regras contábeis adotadas no país. A notícia
pode trazer impacto marginalmente negativo para seus papéis no pregão de hoje.
Arezzo (ARZZ3) apresentou bom desempenho no 4T16. Mesmo com uma conjuntura
macroeconômica desafiadora, a companhia apresentou bons números em seu resultado,
com crescimento de 19,4% na receita líquida, em comparação com o 4T15, mostrando
melhora em todas as suas marcas. A estratégia multimarca e multicanal se provou
resiliente, outro destaque foi o canal web commerce (+28,8%), além das marcas Arezzo
(+16,0%) e Anacapri (+56,2%) que também apresentaram aumento na receita. No
mercado interno houve crescimento de 17,5% do faturamento com a abertura líquida de
21 lojas. A marca Arezzo, que representa 57,3% do faturamento total no mercado
interno, vem consolidando sua liderança, obtendo um sólido crescimento. Além das
melhora nas vendas, a companhia vem fazendo um forte ajuste em seus custos e
despesas e também finalizou a implantação do novo centro de distribuição no Espírito
Santo, que será muito importante para a sustentabilidade do crescimento de longo prazo
da empresa. Para 2017 a Arezzo espera manter o foco em reforçar sua estrutura
organizacional na abertura de escritórios e lojas no exterior, seus planos também incluem
aumentar o canal de franquias para todas as suas marcas, no mercado interno. Vale
comentar, que mesmo com todos estes planos de expansão, a empresa está bem
confortável, com caixa líquido no final de 2016. Consideramos que dado o bom
desempenho reportado seus papéis tendem a performar positivamente no pregão de
hoje. Às 11h a Arezzo fará sua teleconferência.
Acionistas da Senior Solution (SNSL3) aprovam importante aquisição. Ontem, em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com acionistas presentes representado 63,4% do
capital com direito a voto da companhia, houve a aprovação por unanimidade da
aquisição da ATTPS. Essa empresa é uma das principais provedoras brasileiras de
softwares para o setor financeiro, com atuação nos segmentos de bancos, entidades de
previdência e operadoras de saúde. O preço inicial é de R$ 50,0 milhões, composto por
uma parcela à vista de R$ 35,0 milhões e um montante a prazo totalizando R$ 15,0
milhões, sendo uma prestação de R$ 4,2 milhões que vencerá em 28/11/2017 e dezesseis
prestações trimestrais de R$ 675 mil a partir de 01/02/2018. Além desse valor, o preço de
aquisição final poderá ser acrescido de um adicional de até R$ 14,0 milhões pagos em
dezesseis prestações trimestrais de R$ 875 mil a partir de 31/03/2018, vinculada ao
alcance de receita líquida entre R$ 50,0 milhões e R$ 60,0 milhões em 2017, bem como

de uma parcela complementar equivalente a 20% da receita líquida que exceder R$ 60,0
milhões em 2017. No período de 12 meses findo em 31/10/2016, a receita líquida da
ATTPS foi de R$ 49,8 milhões e, portanto, o múltiplo EV/Receita Líquida da transação está
levemente acima de uma vez, em linha com suas últimas aquisições como destacamos
recentemente em nosso relatório de revisão de projeção da Senior Solution. Após a
aprovação em AGE, acreditamos que as ações SNSL3 deverão seguir em tendência
positiva no curto prazo em razão do grande potencial que essa aquisição terá para
criar valor às companhias e, consequentemente, aos investidores da Senior Solution.
Rumo Logística (RUMO3) trocará o ticker. A operadora logística informou que o pregão
de 10/mar/17 (próxima sexta-feira) será o último dia de negociação com as ações RUMO3
e que a partir de 13/mar/17 as ações passarão a ser negociadas pelo código RAIL3. Isso
ocorre em função da incorporação total da companhia pela holding RUMO S.A., criada
unicamente para essa finalidade e, portanto, a relação de troca será de um para um. Ou
seja, para os seus acionistas o que mudará, de fato, será somente o ticker de negociação
mesmo!
Time For Fun (SHOW3) solta o balanço após o pregão. Em razão do calendário de shows
e eventos de entretenimento favorável no 4º Trim/16, esperam-se bons números a serem
apresentados pela companhia. Atenção também para a possível distribuição anual de
proventos que, diante dos bons resultados financeiros, deverá ser interessante para os
seus acionistas.
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Bons negócios.

