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

Em dia de agenda econômica vazia, noticiário político deve fazer barulho. O contexto
político está atribulado hoje, a começar pela expectativa de que o Procurador Geral da
República, Rodrigo Janot, envie para o Supremo Tribunal Federal o pedido de abertura de
inquérito para uma lista de nomes citados nas delações premiadas, no âmbito da Lava
Jato. A preocupação é que nomes importantes na articulação do governo estejam
envolvidos, comprometendo o andamento das medidas de ajuste fiscal. Por falar em
ajuste, hoje também está prevista a reunião de Padilha com líderes do Congresso,
secretários e ministros para discussão da Reforma da Previdência, enquanto que os
movimentos populares e entidades sindicais ameaçam fazer barulho contra a proposta. O
depoimento de Lula em Brasília, às 10h, no processo em que é acusado de tentar obstruir
as investigações da Lava Jato, também fica no radar.

Indústria avança, mas varejo decepciona na China. A produção industrial e o volume de
investimento em ativos fixos avançaram mais do que o esperado na China, ao registrar
crescimento de 6,3% e 8,9%, respectivamente, no primeiro bimestre do ano. Por outro

lado, as vendas no varejo ficaram aquém das estimativas, ainda que registrando alta de
9,5%, sobretudo por conta da queda nas vendas de automóveis, após o governo reduzir a
isenção tributária para aquisição de carros pequenos. Todavia, no geral a percepção é que
o gigante asiático tem conseguido sustentar o dinamismo da atividade, o que pode dar
novo fôlego, de curto prazo, a cotação das commodities.
Dados de inflação na Alemanha vieram dentro do esperado. O CPI ficou em 0,7% no mês
de fevereiro, e no ano ficou em 2,2%, ambos dentro do esperado pelo mercado. Já os
índices de confiança, IFO, vieram abaixo do projetado para o mês de março. A Situação
Atual acelerou de 76,4 para 77,3, mas o mercado estimava 77,7 pontos. O Sentimento
Econômico, também veio abaixo do esperado, passou de 10,4 para 12,8, com perspectiva
de mercado apontado para 13 pontos.
Zona do Euro apresenta Produção Industrial e dado de confiança. A Produção Industrial
teve alta de 0,9% no mês de janeiro e de 0,6% no ano, ficando abaixo do esperado pelo
mercado. Contudo, para os dados de confiança, a aceleração foi mais forte do que o
projetado, com o ZEW saindo de 17,1 para 25,6 pontos.
Com agenda econômica fraca, expectativas sobre o FOMC aumentam hoje nos EUA.
Agora pela manhã saiu o índice de confiança do pequeno empresário referente à fev/17,
onde se registrou 105,3 pontos, abaixo do mês anterior (105,9 pontos) e da mediana das
estimativas de mercado (106,0 pontos), sendo que pode-se atribuir esse resultado às
incertezas políticas no país mesmo em meio à recuperação mais consistente da atividade
econômica. Ainda sairão hoje os dados da inflação no atacado, também referente ao mês
passado, na qual se tende a ver o mesmo movimento da variação de preços aos
consumidores norte-americanos. As projeções apontam para uma alta anual de 1,9%,
com núcleo da inflação subindo menos (+1,5%), mas se aproximando do target (2% ao
ano) do Fed. Por falar na autoridade monetária, hoje se inicia a reunião dos membros do
FOMC que terminará amanhã com o possível anúncio do aumento no intervalo da taxa
básica de juros (para 0,75% a 1% ao ano). Essa possibilidade ganhou bastante força
recentemente pelos dados econômicos robustos e o tom mais hawkish dos principais
integrantes do banco central dos EUA, fazendo com que o mercado futuro por lá esteja
praticamente unânime (95,2% das apostas) que os juros subirão amanhã.
Índices mais pressionados na Ásia e na Europa. As Bolsas asiáticas fecharam em leve
queda em pregão pouco volátil com dados mistos na China e aumento da tensão entre as
Coreias pressionando os índices. Na Europa, as Bolsas também abriram com variações
pequenas com leve queda em Frankfurt e pequeno avanço em Londres após o esperado
aval do parlamento ao Brexit, que ainda traz mais dúvidas do que certezas sobre o
impacto na economia local, mas ao menos dá mais um passo no caminho para uma
resolução. O pregão de hoje e também o de amanhã devem ser dominados pela cautela
dos investidores antes da reunião do FOMC, na quarta.

CCR (CCRO3) não entrega propostas por aeroportos. Segundo notícias (as informações
não são confirmadas pela Anac), quatro grupos entregaram propostas para o leilão que
ocorre amanhã, abaixo da expectativa do governo que era o dobro disso. Entre as
empresas que não apresentaram propostas está a CCR. Entre as razões para não
participar do leilão, a companhia citou a diferença entre a expectativa de demanda do
governo e a projetada pela companhia, o que tirava atratividade do negócio. Após seu
recente aumento de capital e com a seletividade grande nos leilões (a companhia também
ficou de fora do leilão de uma rodovia paulista), esperamos a CCR bastante ativa no
mercado secundário nos próximos meses.
Tenda da Gafisa (GFSA3) divulga números sólidos no 4T16. A controlada da Gafisa, que
está em processo de cisão, reportou números bons nesse quarto trimestre, com margens
acima da média do setor, muito por conta de seu segmento de atuação, focado em Minha
Casa Minha Vida, que tem mesmo performado acima das empresas voltadas para
média/alta renda, que tem sofrido muito mais, haja vista o caso da própria Gafisa. Os
números sólidos devem ajudar na demanda por papéis da Tenda no âmbito da oferta
programada para os próximos meses e consequentemente ajudar os papéis de Gafisa, já
que para participar da oferta, o investidor deve se posicionar primeiro nos papéis da
companhia.
Paranapanema (PMAM3) evita, por ora, vencimento antecipado de dívidas. A
companhia e seus principais credores formalizaram um novo acordo, onde os credores
anuentes se comprometeram a não adotar medidas relacionadas a cobrança de seus
créditos, abstendo-se de vencer de forma antecipada as obrigações de pagamento,
executar garantias e fazer apontamentos voluntários nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, em decorrência das dívidas elencadas no acordo. Esse acordo é
valido por 15 dias contados a partir do dia 09 de março, existindo a possibilidade de
prorrogação por mais 15 dias. Ainda que essa negociação traga algum fôlego de
curtíssimo prazo, o mesmo denota sua delicada situação financeira, ponto que também
deve ficar claro na divulgação dos resultados do último trimestre de 2016, previsto para

ocorrer no dia 29/03 (após o pregão), e traz maior volatilidade aos seus papéis.
JBS (JBSS3) apresenta lucro no 4T16, mas no acumulado o resultado ainda é negativo. A
JBS teve lucro líquido de R$ 694 milhões no 4T16, revertendo resultado negativo sofrido
um ano antes, impulsionado pela recuperação dos negócios de carne bovina nos EUA. No
entanto, no acumulado do ano, o lucro líquido teve queda de 91%, ocasionado, em
grande parte, pelas despesas de hedge do 1T16. O EBITDA ficou praticamente estável no
4T16, com queda de apenas 0,6% na comparação anual, e no acumulado de 2016, o
EBITDA recuou 15,1%. Já a margem EBITDA veio melhor, passou de 6,6% no 4T15 para
7,5%, refletindo o melhor resultado vindo dos negócios dos EUA. Para 2017, a companhia
está mais confiante quanto ao cenário de demanda nos EUA, a melhora da economia e
um ciclo maior de disponibilidade de bois para o abate, fatores que acabam ajudando em
seu desempenho. Por outro lado, o mercado do Brasil ainda requer atenção, mesmo que
esteja apresentando uma leve melhora, os números continuam não sendo satisfatórios.
Vale comentar que antes da divulgação dos resultados, a JBS anunciou a compra da
empresa de produtos suínos norte-americana Plumrose por 230 milhões de dólares. Além
do maior otimismo com os negócios em 2017, a JBS, que opera em mais de 20 países,
continua buscando crescimento via produtos de maior valor agregado, seja via novos
produtos ou até aquisições de empresas. A empresa também continua focada na
preparação do IPO da JBS Foods International que irá reunir todos os negócios
internacionais da JBS e da Seara. Acreditamos que suas ações tendem a performar
positivamente no pregão de hoje.
Eternit (ETER3) continua na saga do amianto. A empresa informa ao mercado que foi
notificada na tarde de 10/03/2017 pelo Ministério Público do Trabalho, uma Ação Civil
Pública, que se encontra em curso perante a 1ª. Vara do Trabalho de Colombo, estado do
Paraná. Nesta ação existem distintos pedidos, entre os quais a condenação da empresa ao
pagamento de R$ 85 milhões a título de danos morais coletivos e a substituição da
matéria prima dentro do prazo de noventa dias. A empresa apresentará sua defesa e
espera que sejam consideradas as evidências técnicas e científicas no julgamento desta
ação, entretanto, até que haja uma definição desse caso, acreditamos que suas ações
devem ficar pressionadas.
Anima (ANIM3) solta o balanço hoje. Após o pregão, a instituição de ensino deverá
apresentar bons números no comparativo entre o último trimestre de 2016 com o de
2015 que foi muito afetado pela queda no PRONATEC e na operação da HSM. A previsão é
de aumento de 24,5% na receita líquida, salto no EBITDA para R$ 23,1 milhões (ante
apenas R$ 3,3 milhões do 4º Trim/15) e reversão do prejuízo reportado em pequeno lucro
líquido no derradeiro trimestre do ano passado. De toda a forma, entendemos que grande
parte desse desempenho já esteja na conta dos investidores e, portanto, não esperamos
que esse resultado seja um gatilho de curto prazo para os papéis ANIM3 em bolsa.
Segundo jornal Valor Econômico, Rumo (RAIL3) estuda capitalização de R$ 2,0 bi para
renovar a concessão ferroviária. De acordo com o veículo de imprensa, a empresa de
logística do grupo Cosan vai avaliar propostas de investidores para fazer uma injeção de
capital na América Latina Logística, detentora da concessão ferroviária chamada de Malha
Sul no país. O plano de capitalização em estudo prevê um montante de R$ 2,0 bilhões de
recursos novos para serem utilizados em investimentos em torno de R$ 4,0 bilhões no
modal para adequar os padrões operacionais da ferrovia. Conforme noticiado pela
reportagem de hoje, alguns grupos de investidores do Japão, da China e também da
Europa se mostraram interessados em entrar no negócio. Entretanto, essa ideia está

condicionada a renovação antecipada do contrato de concessão de 1997 que terminará
em 2027, mas que pode ser renovada por mais trinta anos com a União. Entendemos que
com a injeção de recursos privados, os acionistas da Rumo terão sua participação
acionária (hoje de 100% na ALL) diluída, mas não perderão o controle da companhia que
ficará melhor estruturada financeiramente para fazer frente a elevada necessidade de
investimento nos próximos anos. Portanto, seus acionistas mesmo sendo diluídos
poderão reagir positivamente à possível capitalização da ALL.
AGENDA DE DIVIDENDOS

AGENDA DE RESULTADOS

Bons negócios.

