Quinta-Feira, 9 de março de 2017
Bom dia,

IGP- M surpreende e acelera. O Índice Geral de Preços – Mercado registrou variação de
0,25% na primeira prévia de março, sendo que no mesmo período de fevereiro essa
variação foi de 0,10%. Esse resultado se deve principalmente a aceleração nos preços de
matérias primas brutas e no custo com mão de obra, sendo parcialmente compensada
pela retração nos preços do grupo educação, leitura e recreação, que sofreu impacto
sazonal na última divulgação. De toda forma, esse aumento ficou acima do esperado e
deve esfriar ainda mais as apostas de um ritmo mais intenso na redução da taxa de juros
por aqui.

Pedidos de auxílio desemprego e expectativa com Payroll em foco. O grande destaque
da agenda dos EUA hoje é a divulgação do número de pedidos de auxílio desemprego
referente a primeira semana de março, após o dado surpreender na semana passada, ao
registrar apenas 223 mil pedidos, o menor volume dos últimos anos. Essa divulgação e a
expectativa com a divulgação do Payroll amanhã devem dar força a discussão sobre o
timing e a magnitude do ciclo de aperto monetário ao longo desse ano, sendo que uma
nova rodada de dados mais forte tende a intensificar as apostas de um aumento nos juros
já na próxima semana, trazendo volatilidade e pressão para os emergentes. Na agenda
ainda está previsto a divulgação do índice de preços de exportações e importações
referentes ao mês de fevereiro.

CPI da China desacelera. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) desacelerou de 2,5% em
janeiro para 0,8% em fevereiro, ficando bem longe das projeções de mercado que eram
de uma alta de 1,8%, afetado pelo feriado do ano novo lunar. O grande responsável por
esta desaceleração foram os preços de alimentos, que caíram 4,3% em fevereiro. Já o
Índice de Preços ao Produtor (PPI), veio acima dos 7,5% projetado pelo mercado,
avançando de 6,9% para 7,8% em fevereiro, denotando o aquecimento da indústria por
lá.
Reunião do BCE não deve trazer novidades. O BCE deve manter sem alterações a taxa de
juros e o programa de incentivo monetário na Zona do Euro. Assim, as atenções devem se
voltar a entrevista do presidente da instituição, Mario Draghi, onde espera-se algum
indício sobre a condução da política monetária nos próximos meses, sobretudo após uma
rodada de dados econômicos mais consistentes e de aumento na inflação do bloco.
Ações asiáticas e europeias mais pressionadas. Com dados mistos vindos da China (com
texto acima) e à espera da reunião do BCE seguida de discurso do presidente do banco
(também comentado acima), as principais Bolsas asiáticas fecharam no vermelho, mesmo
sinal da abertura das Bolsas europeias. Destoando desse movimento, a Bolsa de Tóquio
fechou com alta de 0,34%, com o iene perdendo força no pregão de hoje.

São Carlos (SCAR3) reverte prejuízo dos últimos trimestres. A operação da companhia
ainda é muito pressionada não apenas pela queda na atividade econômica doméstica,
que diminui sobremaneira a demanda por espaços corporativos, mas também pelo
excesso de oferta que vemos em São Paulo e pelo momento muito ruim dos principais
demandantes de áreas no Rio. Ainda assim, a São Carlos reportou sólidos números nesse
trimestre, mesmo com a vacância em um patamar historicamente alto e os preços bem
pressionados. A receita de locações apresentou retração leve, com a boa performance de
novos empreendimentos como o EzTowers, compensando parcialmente a venda de
alguns ativos e os fatores negativos que comentamos. No tocante a margens, por incrível

que pareça, o atingimento de metas no ano foi o principal responsável pela sua
compressão. Isso porque em 2015, sem as metas alcançadas, houve uma reversão da
provisão de bônus para os funcionários da São Carlos no último trimestre, sem esse efeito
no 4T16, a linha de despesas com pessoal e honorários da administração saltou de R$ 3,1
mi para R$ 8,5 mi, custando alguns pontos nas margens da SCAR, que ainda se mantém
em um patamar bem saudável. Por fim, ao contrário dos últimos trimestres, a companhia
conseguiu reportar bottom line positivo no 4T16, com perspectiva de resultados mais
favoráveis nos próximos períodos, considerando que as piores fases tanto da demanda
quanto do excesso de oferta vão ficando para trás. Esses fatores e o ciclo de redução de
juros, favorável para o setor de locação, sustentam nossa recomendação positiva para os
papéis da companhia. Sem grandes novidades, mas com números sólidos, consideramos
que o resultado pode reverter o movimento de realização dos últimos dias, após a forte
alta dos ativos nesse ano.
Banrisul (BRSR6) vai pagar JCP trimestral. O banco gaúcho vai distribuir R$ 0,16847483,
valor já líquido, por ação (independente da classe). Papéis ficam ex no dia 14 de março e o
pagamento se dará no dia 30 do mesmo mês. O yield da operação é de exatamente 1,0%,
considerando o fechamento de ontem de BRSR6.
BrMalls (BRML3) vende participação em shopping mineiro. A companhia informou que
vendeu sua participação no ItaúPower Shopping, de Contagem-MG, por R$ 107,0 milhões.
A BrMalls anunciou também que o cap rate da operação foi de 10,4%, que consideramos
bom. Cap rate divide a geração de caixa do ativo / valor da venda, ou seja, nesse caso, o
ativo gera cerca de R$ 1,04 ao ano para cada R$ 10,00 investidos pelo comprador. Como
consideramos esse retorno um pouco abaixo do ideal, avaliamos a operação como
favorável ao vendedor, no caso a BrMalls. Assim, mesmo que a venda tenha um impacto
muito pequeno no valor de mercado total da companhia, seus papéis podem reagir de
maneira marginalmente positiva ao anúncio.
Equatorial (EQTL3) apresenta bons resultados. No 4° trim/16, as vendas do mercado
cativo encolheram 10,4% frente ao 4° trim/15, redução que foi parcialmente compensada
pelo expressivo aumento nas vendas ao mercado livre. O faturamento do período foi
impulsionado pelos reajustes tarifários, enquanto a linha de custos foi afetada pelo maior
dispêndio com energia elétrica e pelo rígido controle sobre despesas operacionais. Com
isso, o EBITDA do trimestre saltou 23,5% em doze meses, mas a margem EBITDA ficou
praticamente estável em 20,5% e o lucro líquido foi impactado pela maior despesa
financeira. Em termos operacionais, o adverso contexto econômico afetou negativamente
a trajetória de redução das perdas, tanto na Cemar quanto na Celpa (que continuou
registrando volume de perdas superior a meta regulatória da ANEEL). Todavia, os
números da elétrica vieram um pouco melhor do que o esperado, com exceção das
margens, o que pode favorecer o desempenho de seus papéis no pregão de hoje.
Finalizada a oferta das Lojas Americanas (LAME4). A Lojas Americanas levantou cerca de
R$ 2,4 bilhões na oferta de ações, no entanto, o valor ficou um pouco abaixo do previsto
inicialmente pela empresa que era de R$ 2,5 bilhões quando lançou a oferta no dia 20 de
fevereiro. O preço dos papéis preferenciais da Lojas Americanas foi fixado em R$ 16 na
oferta de ações. A operação teve demanda quase 80% superior ao volume de ações
colocado à venda, desta forma, os descontos aplicados na oferta acabaram ficando
pequenos, os papéis negociados em bolsa estavam com preço de R$ 16,76 no fechamento
anterior ao anúncio em 20 de fevereiro, mas ontem fecharam em queda de 4,9%. Os
recursos levantados pela Lojas Americanas nesta oferta de ações serão usados na

expansão de lojas, no reforço de capital, na controlada B2W e em possíveis oportunidades
de mercado, via aquisições.
Hypermarcas (HYPE3) propõe redução de capital. A companhia comunicou em fato
relevante a intenção de reduzir seu capital no valor de R$ 821,9 milhões, sem
cancelamento de ações, tendo em vista os desinvestimentos realizados ao longo dos
últimos meses e a estratégia de focar no negócio de Farma. Os acionistas receberão, a
título de restituição de parte do valor de suas ações, o montante de aproximadamente R$
1,30 por ação, valor que poderá ser ajustado até a data em que a redução de capital se
tornar efetiva, conforme a quantidade de ações em tesouraria. Caso a redução proposta
seja aprovada, esta se tornará efetiva 60 dias após a publicação da ata em AGE. Com esse
valor por ação e o fechamento de ontem dos papéis, o yield da operação é de 4,7%, bem
destacado. Além disso, propôs nova recompra de ações, tendo um prazo de 18 meses, a
começar em 8 de março de 2017 até 8 de setembro de 2018, e podendo representar até
2,6% do total de suas ações em circulação.
Embraer (EMBR3) fecha o ano com recuperação operacional. Após um ano turbulento
para a Embraer, o balanço do último trimestre trouxe melhoras operacionais. Assim como
já esperado, a queda no número de aeronaves entregues no período e a desvalorização
cambial pressionou a receita da empresa, que retrocedeu 16% em relação ao mesmo
período do ano anterior. No departamento de Defesa & Segurança as entregas foram
tímidas, com destaque para mais uma certificação importantíssima concedida ao KC-390
pela força aérea, reforçando o cronograma de início de entregas para o primeiro semestre
de 2018. Após o programa de demissão voluntária e os impactos positivos da evolução da
concordata da Republic Airways (evolução que gerou R$ 175 milhões no trimestre) a
rentabilidade do trimestre apresentou positiva recuperação, além disso vale destacar o
melhor mix de vendas no trimestre, com maior representatividade de aeronaves grandes.
Desta forma, a linha final de seu balanço ficou em R$ 648,3 milhões, alta de 52%. Com
este resultado seus papéis devem corresponder positivamente no pregão de hoje.
Terra Santa (TESA3) - antiga V-Agro - apresenta resultado pressionado. Com a mesma
tônica do trimestre anterior, a companhia voltou a ser afetada por condições climáticas
adversas na safra, a produtividade de todas as culturas (em especial o milho)
apresentaram deterioração, com o avanço da receita líquida sendo explicado basicamente
pela variação de ativos biológicos. A rentabilidade, ainda que tenha apresentado melhora
ante o mesmo período de 2015, ainda pode ser considerada claudicante. A margem bruta
por exemplo atingiu 17,2% no trimestre, com resultado bruto de R$ 25 milhões, ante um
resultado negativo de R$ 68,5 milhões no mesmo período de 2015. Já o EBITDA atingiu R$
1,1 milhão, ante resultado negativo de R$ 81,4 milhões um ano antes. O resultado líquido
não escapou e ficou negativo em R$ 17 milhões, ainda bem melhor do que o resultado
negativo de R$ 73,9 milhões no 4°trim/15. Apesar da reestruturação de seu passivo no
último trimestre, ainda consideramos sensível a situação financeira da empresa, que
acumulou um EBITDA negativo de R$ 72,3 milhões em 2016, e detém uma dívida líquida
de R$ 751 milhões. Com este resultado seus papéis podem corresponder de forma
negativa.
JCP da Localiza (RENT3). Foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP)
no montante total de R$ 39,9 milhões que corresponde a R$ 0,19 bruto por ação,
equivalente a um yield de 0,5%. Os acionistas posicionados ao fim do pregão de
15/mar/17 terão direito aos proventos, as ações ficam "ex" a partir do próximo dia 16 e o
pagamento será feito em 02/mai/17.

Resultado da Time For Fun (SHOW3) foi bom, mas comparação trimestral é
desfavorável. A companhia apresentou seu desempenho no 4º Trim/16, onde foram
promovidos 166 eventos de entretenimento, total inferior em 29% ao que foi realizado no
4º Trim/15. Dessa forma, a análise entre esses trimestres, na qual se observa expressiva
queda nas principais linhas da sua DRE, fica um tanto distorcida. Entretanto, se olharmos
os números anuais, nota-se que houve forte crescimento de 44% na receita líquida, de
55% no EBITDA e de 25% no lucro líquido, todos em relação ao que foi reportado em
2015. De qualquer modo, acreditamos que o desempenho apresentado pela Time For Fun
poderá trazer leve pressão para os seus papéis hoje em bolsa.
Boas expectativas para o resultado do Fleury (FLRY3). Hoje, após o pregão, o grupo de
medicina diagnóstica divulgará seus resultados que, em meio ao prolongado processo de
reestruturação, deverão mostrar importantes avanços. A previsão em relação ao 4º
Trim/15 é de que a receita líquida aumente na casa dos 10%, o EBITDA acima de 25% e o
lucro líquido mais do que dobre entre os períodos. Com isso, os ativos FLRY3 já poderão
antecipar essa expectativa nas negociações de hoje. Além disso, já houve a publicação do
sumário da reunião do conselho de administração do Grupo Fleury, no qual se teve a
confirmação da distribuição de dividendos aos acionistas posicionados em 14/mar/17 e
que serão pagos no dia 28 deste mês, porém não há informações acerca do valor a ser
pago ainda. Teremos que aguardar o balanço para saber isso!
Estácio (ESTC3) apresenta melhora nos índices regulatórios de qualificação. A instituição
de ensino superior informou os seus resultados no ENADE 2015. O destaque principal fica
com a queda dos cursos oferecidos pela companhia com conceito preliminar "2" (abaixo
do nível "3" que é satisfatório) que saíram de 11% em 2012 para apenas 2% em 2015.
Nesse sentido, o Índice Geral de Cursos (IGC) de todo o grupo de ensino atingiu 97% de
cursos em nível considerado satisfatório pelo regulador. Contudo, entendemos que
mesmo com esse bom desempenho as ações ESTC3, assim como todas as demais do
setor, deverão seguir penalizadas em bolsa diante das incertezas quanto as mudanças no
FIES, deixando os pontos específicos das companhias em segundo plano aos olhos dos
investidores nesse momento.
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Bons negócios.

