Terça-Feira, 14 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Agenda esvaziada por aqui, foco continua no campo político. Na agenda doméstica de
indicadores, apenas a Pesquisa Mensal do Comércio de dezembro a ser divulgada agora
pela manhã, que não deve trazer grandes novidades, com um dos piores natais para o
comércio nos últimos anos. Com isso, novidades no campo político devem concentrar os
holofotes hoje, com destaque para a decisão no STF sobre a manutenção ou não de
Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

Inflação acelera na China. Os indicadores da China, mais uma vez, surpreenderam o

mercado, com a inflação referente a janeiro avançando mais do que o projetado. O Índice
de Preços ao Produtor subiu 6,9%, frente à estimativa de 6,5%, sendo a maior alta desse
índice desde 2011, enquanto que o Índice de Preços ao Consumidor avançou 2,5%, ante a
expectativa de 2,4% e os 2,1% registrados em dezembro. Essa alta nos preços é explicada,
em boa medida, pela recente valorização na cotação das commodities, pela continuidade
na desvalorização do yuan, bem como pelo maior dinamismo econômico apresentado
nesse início de ano.
Discurso de Yellen é destaque. Em dia de agenda econômica mais vazia nos EUA, as
atenções devem ficar voltadas para o discurso de Janet Yellen no Senado. Espera-se que a
presidente do FED mantenha discurso cauteloso, apesar das ações prometidas por Trump
em âmbito fiscal. Por outro lado, Jeffrey Lacker, Dennis Lockhart e Robert Kaplan (único
do três com direito a voto esse ano) devem defender um aperto monetário mais
contundente ao longo do ano, porém, é a fala de Yellen que dará rumo ao mercado de
capitais. No lado econômico, teremos a divulgação de dados de inflação, onde a
expectativa é de uma estabilidade frente ao resultado de dezembro, e também o índice
de confiança dos pequenos empresários, que deve registrar leve arrefecimento.
PIB e produção industrial ficam aquém do esperado na Zona do Euro. Agora pela manhã
saiu a segunda prévia do PIB do quarto trimestre do ano passado que registrou alta de
0,4% ante o 3º Trim/16 e +1,7% frente ao mesmo período de 2015. Entretanto, as
projeções de mercado apontavam para crescimentos ligeiramente superiores aos
reportados, de 0,5% e 1,8%, respectivamente, números similares aos da primeira prévia. A
revisão final do PIB da Zona do Euro no 4T16 será divulgado em 7 de março. No mesmo
sentido, os números oficiais da produção industrial referente à dez/16 também vieram
levemente abaixo do esperado. A produção caiu 1,6% em relação ao mês de nov/16,
sendo que a mediana das estimativas era de -1,5%. Ainda que o desempenho de ambos os
indicadores tenham sido inferiores às expectativas, de um modo geral os dados de hoje
refletem que a dinâmica da atividade no bloco europeu está bastante condicionada à
política monetária expansionista conduzida pelo Banco Central Europeu (BCE), o que pode
alimentar as apostas dos investidores na extensão do programa de recompra de ativos,
prevista para se encerrar ao fim deste ano por lá.
Além do PIB, também conhecemos os dados de inflação na Alemanha. O PIB da maior
economia da Zona do Euro avançou em linha com o resultado do bloco e com as
expectativas de mercado, com alta de 0,4% em relação ao 3º Trim/16 e de +1,8% sobre o
4º Trim/15. Adicionalmente, a variação nos preços em jan/17 registrou deflação de 0,6%
em comparação com dez/16, vindo abaixo das estimativas de -0,8% o que é um bom sinal.
Porém, em termos anuais houve um aumento de 1,9% na inflação alemã que caminha
para a meta de 2% ao ano estipulada pelo BCE.
Já no Reino Unido a inflação continua a desacelerar. O índice de preços no varejo
referente ao mês passado veio abaixo da mediana das projeções de mercado. Esperava-se
o avanço anual de 2,8% nesse indicador, no entanto, o resultado oficial foi de +2,6%. A
menor subida nos preços britânicos associada aos recentes indicadores de confiança do
consumidor que registraram piora sugerem que as incertezas políticas, sobretudo em
relação ao "Brexit" já devem começar a impactar a atividade econômica no país e
passaremos a ver isso de forma mais constante nos próximos indicadores do Reino Unido.
Bolsas recuam na Ásia e abrem próximas da estabilidade na Europa. Na Ásia, com os
índices de preços chineses mostrando força (tem texto mais acima), os mercados

recuaram de olho em um possível aperto monetário por lá. Na Europa, bolsas sem direção
definida e muito próximas da estabilidade, com o PIB alemão um pouco aquém do
esperado (também com texto) e à espera da primeira fala da chair do FED no Congresso
americano após a posse de Trump (sim, tem texto acima).

Fabricantes de celulose Suzano (SUZB5) e Fibria (FIBR3) anunciam aumento nos preços
de celulose. Ontem, duas das maiores fabricantes brasileiras de celulose anunciaram o
reajuste de US$ 30 por tonelada, no caso da Suzano o aumento foi somente para a Ásia
(em janeiro a empresa já havia anunciado outro aumento para os três mercados mundiais
- Ásia, América do Norte e Europa) e no da Fibria a elevação foi para os três mercados. Os
aumentos passam a valer a partir de março. Com estas altas, os preços praticados por
ambas as empresas na Ásia ficam em US$ 630 por tonelada. Tal dinâmica é fruto do
pujante ritmo de crescimento da demanda chinesa, que por sua vez é atrelada ao
consumo da população, tendo em vista que, em sua maioria, a celulose brasileira é
utilizada para a fabricação de papéis sanitários. Outro fator de suma importância por trás
da recente onda altista nos preços internacionais de celulose é a adição de oferta de um
grande fabricante asiático bem inferior ao projetado inicialmente.
Hermes Pardini (PARD3) estreia hoje na bolsa. As ações da empresa de medicina
diagnóstica passam a ser negociadas no pregão, sendo que haverá em circulação no
mercado 40.171.429 ativos PARD3, cerca de 30,97% de free float. Nos dados finais da
oferta, o montante movimentado foi de R$ 763,3 milhões, tendo a alienação de ações dos
controladores totalizado R$ 600,4 milhões, enquanto a emissão de novas ações contou
com R$ 162,9 milhões. Essa capitalização líquida para a companhia será destinada para
financiar a expansão do seu negócio, que pode ocorrer tanto por meio de aquisições de
mercado, quanto da abertura de novas unidades. Posteriormente, faremos o início de
cobertura dos ativos PARD3 quando detalharemos as perspectivas para seus negócios,
bem como teremos nossa recomendação para os investidores.
Tráfego de jan/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 16,5% sobre jan/16 em linha com a queda de 17,0% no
volume de decolagens no sistema total, resultando em uma redução de 3,2% na oferta
total. A taxa de ocupação foi de 79,7%, representando um decréscimo de 1,3 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.
JCP da Telefônica Brasil (VIVT3/VIVT4). O conselho de administração da companhia
aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante de R$ 180,0
milhões, aproximadamente R$ 0,09 por ação ordinária (VIVT3) e R$ 0,11 por ação
preferencial (VIVT4) e correspondente a um yield de 0,2% para ambas. Os acionistas
posicionados ao fim do pregão de 24/fev/17 terão direito aos proventos, as ações ficam
ex-JCP a partir de 27/fev/17 e o pagamento será definido pela diretoria da companhia até
o final do exercício de 2018.
Locamerica (LCAM3) apresenta forte resultado. Os números da companhia veiram acima
das expectativas ao registrar crescimento de 5,6% na receita líquida, de 6,7% no EBITDA e
de surpreendentes 225% no lucro líquido que saiu de R$ 2,4 milhões no 4º Trim/15 para
R$ 7,8 milhões no derradeiro trimestre do ano passado. Acreditamos que suas ações
reagirão positivamente hoje em bolsa.
Desempenho da Linx (LINX3) fica em linha com as estimativas. O resultado do quarto
trimestre da empresa de software ficou bem próximo das expectativas de mercado, com a
receita líquida crescendo 8,4%, o EBITDA 7,2% e o lucro líquido ajustado 42,5%, todos na
comparação com o reportado no 4º Trim/15. Diante dos números dentro do esperado,
não vislumbramos forte reação nas ações LINX3 no pregão de hoje.
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Bons negócios.

