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

Focus espera queda ainda maior no IPCA. As projeções do Focus novamente vieram com
redução no IPCA. Para 2017, a previsão agora é que feche o ano em 4,19% ante 4,36%
esperado na semana passada e para 2018 segue em 4,50%. A Selic fim de 2017 também
caiu de 9,25% para 9% e 2018 de 9% para 8,75%. Para o PIB espera-se uma alta ainda
menor em 2017, saindo de 0,49% para 0,48% e para 2018 a perspectiva é de alta 2,40%
ante os 2,39% do último dado. E o câmbio fim de 2017, a projeção segue inalterada em R$
3,30 e 2018 em R$ 3,40.

Hoje agenda de indicadores segue bem tranquila nos EUA. Hoje tem apenas o Índice de
Condições do Mercado de Trabalho às 11h00, mas ao longo desta semana teremos
diversos indicadores importantes que irão deixar o mercado bastante movimentando. Os
mercados voltarão às atenções nesta quarta feira com a decisão do Fed quanto à taxa de
juros, a curva de juros já esta precificando a elevação para entre 0,75% e 1%. A grande
dúvida ainda segue presente, e o seu comunicado será de extrema importância para
calibrar as apostas quanto ao ritmo que será adotada ao longo do ano.
À noite, sairão dados de atividade na China. Às 23h, sairá a Produção Industrial e
também as Vendas no Varejo, na China, com a mediana das expectativas do mercado
projetando 6,2% e 10,7%, respectivamente no acumulado do ano até fevereiro. Além
disso, no mesmo horário sairão os dados de Investimento em ativos fixos, com projeções

de mercado de ficar em 8,2% em fevereiro.
Bolsas mundiais em estado de espera nesta segunda-feira. Na Europa, o dia é de leves
oscilações, tanto para cima quanto para baixo, enquanto os mercados por lá ficam de
olho no possível início oficial do "Brexit" após as indicações de que o Artigo 50 (aquele
que trata da saída da União Europeia) vai finalmente ser acionado pelo Reino Unido nesta
semana. Já na Ásia, os mercados acionários chineses registraram ganhos depois de
declarações tranquilizadoras do presidente do banco central da China sobre a redução do
nível de dívida corporativa no país. Nos EUA, o principal evento econômico da semana
será a decisão na política monetária do Fed (com texto acima). Por fim, aqui no Brasil a
esvaziada agenda econômica e a fraca temporada de balanços corporativos do 4º Trim/16
abrem espaço à cena política nacional que promete agitar bastante os rumos dos
mercados nos próximos dias.

Bradesco (BBDC4) vai fazer aumento de capital através de bonificação de ações. Os
acionistas do banco vão receber uma nova ação do banco para cada dez ações que
tiverem. As datas relativas ao aumento de capital, porém, ainda não foram divulgadas,
tendo em vista a necessidade de aprovação do Banco Central para todas as operações
dessa natureza por parte dos bancos. Quando tivermos tais informações, vamos
publicá-las aqui no nosso Diário.
Números pressionados da Valid (VLID3) no último trimestre do ano. A companhia viu
suas áreas de negócios sofrerem por diferentes fatores. Até mesmo no segmento
historicamente mais resiliente, o de emissão de documentos, houve forte retração por
aqui. Em meios de pagamentos, além da crise impactar os negócios no Brasil, nos EUA, o
menor ritmo de migração de cartões sem chip para cartões com chip atrapalhou os
números da Valid. Em Telecom, ainda digerindo a aquisição da Fundamenture, a Valid viu
suas margens caírem bastante por conta de um acordo com um parceiro que tem uma
dívida com a companhia. Em suma, os números da companhia vieram fracos, mas não

muito fora do esperado, pois esse já era o panorama nos outros trimestres do ano e não
havia perspectiva de grandes mudanças. Para esse ano, a tendência é que os negócios no
Brasil comecem a recuperar alguma tração e lá fora há o início da operação de emissão de
documentos do estado de Washington, que foi em fevereiro. Além disso, destacamos que,
em Telecom, os chips produzidos tem um escopo de utilização cada vez maior, indo muito
além do celular, e também em meios de pagamentos, a digitalização dos serviços
financeiros abre uma interessante oportunidade de crescimento, e nessas duas frentes, a
companhia tem feito investimentos nos últimos anos. Assim, no atual patamar de preços
dos papéis, consideramos que o potencial de retorno com a normalização dos negócios
atuais da Valid e abertura de novas frentes de negócios superam os riscos atrelados aos
ativos em questão, reforçando nossa recomendação positiva para o médio/longo prazo.
Resultado da Taesa (TAEE11) fica um pouco aquém do esperado. Além da revisão
tarifária em alguns reforços, o faturamento do 4° trim/16 foi afetado pela redução de 50%
da Receita Anual Permitida (RAP) em um de seus ativos, conforme previsto no contrato de
concessão. Em termos de custos houve maior dispêndio na linha de pessoal e materiais,
com isso o EBITDA regulatório avançou 8,6% ante o 4° trim/15 enquanto que a margem
EBITDA ficou estável. Já o resultado final foi favorecido pela menor despesa financeira do
período. Apesar da resiliência, esses números ficaram aquém das estimativas, podendo
trazer impacto marginalmente negativo para os papéis TAEE11 no pregão de hoje.
Tráfego de fev/17 da Gol (GOLL4). Os números relativos ao mês passado divulgados pela
companhia continuaram na mesma toada apresentada no decorrer de todo o ano de
2016, com adequação da oferta frente a menor demanda. A disponibilidade de assentos
teve um expressivo recuo de 17,6% sobre fev/16 em linha com a queda de 17,9% no
volume de decolagens no sistema total, resultando em uma redução de 7,8% na oferta
total. A taxa de ocupação foi de 77,1%, representando um acréscimo de 1,6 p.p. sobre a
taxa registrada no mesmo mês de 2016. Entendemos que os números prévios ainda
retratam a fragilidade operacional da Gol, mas que esse desempenho não deve ter grande
impacto nas suas ações hoje.
Hermes Pardini (PARD3) faz captação para reforço de caixa. O instituto de medicina
diagnóstica informou que emitiu a primeira série de debêntures, não conversíveis em
ações, no montante de R$ 210,0 milhões. Com prazo de vencimento de cinco anos, os
títulos irão remunerar os credores com juros correspondentes a 100% da variação do CDI
mais sobretaxa de 1,57% ao ano, custo de capital bastante atrativo no contexto
econômico atual. Em nossa visão, essa entrada de recursos de terceiros juntamente com a
recente injeção de cerca de R$ 160,0 milhões advinda do IPO da companhia deverão
melhorar sua estrutura de capital e abrem espaço para que o Instituto Hermes Pardini
faça aquisições no pulverizado mercado brasileiro de medicina diagnóstica.
Embraer (EMBR3) propõe pagamento de R$ 74,9 milhões em dividendos. A companhia
divulgou a proposta para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) dos acionistas que será
realizada em 12/abr/17. Pela proposta da administração, que precisa ser aprovada em
AGO, a companhia pagará a partir de 10/mai/17 cerca de R$ 74,9 milhões,
aproximadamente R$ 0,10 por ação, na forma de dividendos aos seus acionistas, o que
diante da cotação de 10/mar/17 corresponde a um dividend yield de 0,5%.
Alpargatas (ALPA4) apresenta bom desempenho. Mesmo em meio a um ano de forte
retração no consumo, decorrente das adversidades na economia, a Alpargatas apresentou
crescimento, tanto no mercado interno quanto no externo. Resultando no crescimento de

36,2% no lucro líquido consolidado de 2016, o EBITDA ficou 5,8% superior ao ano de 2015,
com crescimento especificamente no Brasil, de 42,5%. A margem EBITDA, de 14,7%,
subindo 0,7 p.p, na mesma base de comparação. E a receita líquida acumulada teve alta
de 0,4% na comparação com 2015, impactada pelo crescimento de 12,1% na receita vinda
do Brasil. Mas o grande destaque foi o aumento de 19,6% no faturamento do negócio
Sandálias, decorrente do preço médio maior e dos incrementos no volume de sandálias.
Outro destaque foi o ganho de dois pontos de market share no negócio de sandálias.
Além disso, no período em análise a companhia melhorou sua alavancagem. Acreditamos
que suas ações responderam positivamente no pregão de hoje, dado o bom desempenho
reportado. A empresa fará sua teleconferência hoje às 17h.
JBS (JBSS3) divulga seu resultado após o pregão. O maior frigorífico do globo divulga seu
balanço referente ao fechamento de 2016 hoje após o pregão, onde não são esperados
grandes avanços operacionais, com a manutenção do cenário de demanda interna
debilitada e elevados preços de insumos agrícolas. Já no exterior, onde a companhia
detém a maior parte de suas operações a desvalorização do dólar ante o real e o cenário
de preços de frangos e suínos nos EUA ainda desafiadores devem trazer um resultado
pressionado.
Mais um capítulo da saga dos minoritários da Prumo (PRML3). Segundo noticiado na
última sexta-feira os minoritários da Prumo consideram entrar com pedido de arbitragem
para tentar anular a assembleia que deliberou a contratação de um novo laudo de
avaliação da companhia no âmbito da OPA, que a controladora a EIG vem tentando
realizar. Segundo a notícia, a estratégia dos minoritários será emplacar um novo laudo
realizado pela RGS Partners, e anular o laudo da Brasil Plural que apontava um preço de
R$ 14,20 por ação. O novo laudo apontaria um preço justo de até R$ 24,73 por ação, bem
distante do fechamento de sexta (R$ 8,34). Acreditamos que tendo em vista o histórico da
rusga entre as partes, o impasse ainda está longe de acabar e ainda bastante imprevisível.
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Bons negócios.

