Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Focus aponta queda na projeção do câmbio para o final do ano. Além da projeção de
inflação (IPCA) que caiu pela sexta semana consecutiva (estimativa do mercado já está
abaixo do centro da meta, em 4,47%), o Focus dessa semana apontou a primeira queda
do ano na projeção do câmbio para o final de 2017, com o preço esperado para o dólar no
fechamento do ano caindo R$ 0,04, para R$ 3,36. A expectativa para dólar médio de 2017
já cai há sete semanas seguidas. O PIB esperado para 2017 pela média de mercado agora
é de 0,48%, segunda queda seguida. Com o movimento de arrefecimento da inflação e
também do PIB já bem abarcado nas estimativas do mercado, parece que os economistas
já começam a trabalhar com a hipótese de um real menos desvalorizado, mesmo com o
movimento de alta de juros nos EUA e incertezas que ainda permeiam o cenário político
tanto doméstico quanto internacional.
Agenda de indicadores fraca nessa segunda-feira. À tarde, o MDIC divulga a balança
comercial e sem horário definido, o Serasa anuncia a demanda do consumidor por crédito
em janeiro. Mas por aqui, os olhos devem continuar voltados para o campo político,
especialmente nos assuntos relacionados ao auxílio aos estados em crise fiscal
(notadamente nas notícias sobre privatização de ativos) e no início dos trabalhos das
comissões especiais da câmara para as reformas da previdência e trabalhista, reformas
que certamente vão dominar o noticiário político nesse primeiro semestre.
Standard & Poor’s mantém ranting soberano. Contrariando as expectativas mais
otimistas, que esperavam uma mudança na perspectiva do rating, a S&P manteve a
classificação do país em BB com perspectiva negativa, o que sinaliza para chance de um
rebaixamento da nota nos próximos meses, com probabilidade de 33%, segundo a

agência. Dentre os motivos para a manutenção da classificação, a agência cita os riscos
derivados do agravamento da crise política, com possíveis desdobramentos da Lava Jato,
bem como a deterioração na situação financeira dos Estados, o que pode “contaminar a
política nacional”. Para a economia, a agência prevê que o PIB deve avançar 0,9% nesse
ano, 2% em 2018 e 2,3% em 2019, enquanto a dívida pública líquida deve ficar em 67% do
PIB até 2019. Mesmo diante de tais riscos, vislumbramos que a aprovação da Reforma da
Previdência abrirá espaço para uma retomada mais sustentável do crescimento,
possibilitando a esperada mudança na perspectiva do rating, para estável, no médio
prazo.

Dados da China voltam ao radar. Após surpreender com dados da balança comercial, que
apontaram que tanto as exportações quanto as importações cresceram em ritmo
acelerado no primeiro mês do ano, agora as atenções devem se voltar para os dados de
inflação, que serão anunciados no final do dia. A expectativa é que tanto o índice de
preços ao produtor (PPI) quanto o índice de preços ao consumidor (CPI) acelerem em
janeiro, com a mediana das projeções apontando para uma alta anual de 6,6% e 2,4%
respectivamente.
PIB do Japão em arrefecimento. O PIB do Japão avançou 0,2% no trimestre entre outubro
e dezembro de 2016 frente ao trimestre anterior, chegando ao quarto trimestre
consecutivo de expansão, o que não ocorria desde 2013. Já os dados preliminares do
governo indicam que em todo ano de 2016 a economia do país cresceu 1,0%, avanço
menor do que os 1,2% registrado em 2015. Esse resultado, que ficou aquém das
estimativas do mercado, reflete o fraco consumo das famílias, que ofuscou o crescimento
das exportações e investimentos. Contudo, ainda que abaixo do esperado, a notícia deve
trazer pouca, ou nenhuma, influência para o desempenho da bolsa paulista.
Bolsas registram ganhos mundo afora. A surpresa positiva com dados chineses
divulgados na sexta-feira e a promessa de Donald Trump de anunciar estímulos fiscais,
ainda trazem ânimo ao mercado de capitais. Na Ásia, a maior parte das bolsas registraram
ganhos nesta manhã, com os índices acionários da China atingindo a máxima em dois
meses. Na Europa, as bolsas operam em alta, ignorando os riscos políticos derivados da
eleição na Alemanha e na França, enquanto que os índices futuros do mercado norte
americano também sobem, à espera do discurso da presidente do FED, Janet Yellen, que
deve ocorrer na quarta-feira.

BB Seguridade (BBSE3) divulga números dentro do esperado. A companhia de seguros do
Banco do Brasil reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,074 bilhão, bem em cima da
projeção média de mercado. Como esperado, o segmento automotivo continuou a
reportar desempenho bastante pressionado pelo cenário setorial e pelo crescimento dos
sinistros. Esse resultado foi compensado principalmente pelos números de previdência e
capitalização, que continuaram a mostrar bom desempenho. A companhia ainda divulgou
sua expectativa de crescimento do lucro líquido para 2017, que deve ficar entre 1% e 5%.
Tendo em vista que o mercado esperava números bem similares ao reportado, não
esperamos uma grande reação do mercado à divulgação.
Standard & Poor’s eleva rating da Petrobras (PETR4). A agência de classificação de risco
elevou o rating da estatal de B+ para BB- com perspectiva estável. Segundo a S&P essa
mudança reflete a melhora nos fundamentos da empresa, devido à melhora na
governança corporativa, a política de reajustes periódicos nos preços e as iniciativas
tomadas para redução de sua alavancagem. Ainda que a companhia continue classificada
como um perfil agressivo de investimento, a mudança é positiva e deve dar novo fôlego
aos seus papéis no pregão de hoje.
Unidas (UNID3) oficializa a desistência do IPO. Conforme nós ressaltamos no diário
matinal da última sexta (10/fev/17), alguns veículos de imprensa já adiantavam a
possibilidade de cancelamento da oferta de ações da locadora de veículos em razão da
baixa demanda dos investidores e, consequentemente, da redução no preço pago por
ação no âmbito do IPO. Dessa forma, o setor em bolsa seguirá representado pela Localiza,
Locamerica e a Movida que fez seu lançamento de ações por um valor abaixo do piso
inicial, denotando a dificuldade do atual momento de mercado.
Oferta de ações do Hermes Pardini (PARD3) fica bem próxima do piso. Ao lançar o
prospecto preliminar da oferta, os controladores do instituto de medicina diagnóstica
esperam movimentar algo em torno de R$ 831,9 milhões considerando o preço médio de
R$ 20,71 por ação. Contudo, diante da menor demanda dos investidores, os papéis PARD3

serão lançados em bolsa ao preço inicial de R$ 19,00, valor bem próximo a faixa inferior
do prospecto (R$ 18,71/ação) e, com isso, movimentando cerca de R$ 763,3 milhões com
o IPO. Em termos de múltiplos de mercado, ao preço de R$ 19,00/ação, o indicador
Enterprise Value sobre EBITDA dos últimos doze meses situa-se em 11,3x, frente aos 13,2x
de Alliar (AALR3), aos também 13,2x da DASA (DASA3) e 12,7x de Fleury (FLRY3).
Adicionalmente, o índice P/L (preço sobre o lucro em doze meses) do Instituto Hermes
Pardini ficou em 23,9x, bastante inferior se comparado com os 32,2x de FLRY3 e, ainda
mais, aos 68,4x de DASA3, sendo que a Alliar registrou prejuízo líquido nesse mesmo
período de comparação. As ações PARD3 estreiam amanhã em bolsa no segmento do
Novo Mercado.
BM&FBovespa (BVMF3) e Cetip (CTIP3) pedem prorrogação para o CADE. Ambas as
companhias solicitaram ao órgão antitruste a extensão do prazo em sessenta dias da
análise da operação de fusão entre empresas. Originalmente, a análise no Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) da transação irá expirar na data de
23/fev/17, porém, com esta solicitação, espera-se que o prazo máximo para a conclusão
será em 24/abr/17. As companhias alegaram que a prorrogação do prazo é necessária
para que dados e informações adicionais sejam apresentados ao CADE, inclusive com
vistas ao prosseguimento da negociação de proposta de acordo em controle de
concentração. Mesmo que esse pedido de prorrogação possa gerar determinadas
incertezas nos investidores, não vislumbramos grandes impactos nas ações das
companhias nos próximos pregões.
Linx (LINX3) solta o balanço hoje após o pregão. As expectativas para o resultado do
último trimestre de 2016 da empresa desenvolvedora de softwares para o varejo dão
conta de um avanço de 7,9% na receita líquida, mas com manutenção no EBITDA na
comparação com o 4º Trim/15 e diluição de dois pontos percentuais na margem EBITDA.
Ainda assim, estima-se que o lucro líquido será bastante superior ao reportado um ano
antes, sobretudo em função do resultado financeiro. Entendemos que as ações da
companhia podem apresentar um movimento maior no pregão de hoje em virtude da
proximidade da divulgação do seu desempenho financeiro.
Locamerica (LCAM3) também divulga seu resultado. Esperamos bons números no
desempenho do 4º Trim/16 da companhia, com crescimento nas principais linhas de sua
DRE. Deve-se destacar a continuidade da desalavancagem financeira diante da maior
geração de caixa e redução do endividamento líquido por mais um trimestre. Suas ações
poderão reagir antecipadamente no pregão de hoje.
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Bons negócios.

