Quarta-Feira, 15 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Inflação continua desacelerando. O Índice Geral de Preços – 10 avançou 0,14% em
fevereiro, variação bem menor do que os 0,88% registrados em janeiro e a dos 1,55% do
mesmo período de 2016. O índice de preços ao produtor amplo apresentou expressiva
desacelerando, saindo de 1,08% em janeiro para -0,03% nesse mês, puxado
principalmente pela deflação em produtos agropecuários (-1,87%), bens finais (-0,81%) e
matérias primas brutas (-0,56%). Já o índice de preços ao consumidor teve a mesma
variação do que a registrada no primeiro mês do ano (+0,54%), com a deflação em
vestuário (-0,12%) e alimentação (-0,01%) sendo compensada pelo aumento sazonal nos
preços da classe educação, leitura e recreação (+2,99%) e habitação (+0,35%). Por fim, o
índice nacional de custo da construção apresentou leve aceleração (de 0,30% para 0,36%),
com o aumento em materiais, equipamentos e serviços sendo parcialmente compensado
pela redução no custo de mão de obra.

Agenda política em foco. Após a decisão do ministro Celso de Mello de validar a
nomeação de Moreira Franco para cargo de ministro da Secretaria Geral do Governo, hoje
o noticiário político deve seguir agitado. O presidente do Senado, Eunício de Oliveira,
deve se encontrar com governadores para discutir as medidas de ajuda financeira aos
Estados, enquanto que às 14h haverá audiência pública na Comissão Especial da Reforma
da Previdência, após acordo fechado ontem entre oposição e governistas. Já no plenário
da Câmara, caso haja acordo, pode ser colocado em votação o projeto que reabre o prazo
para adesão ao regime de repatriação de recursos do exterior, conforme declarado pelo
presidente da casa, Rodrigo Maia.
Setor de serviços cresce na margem, mas recua 5,0% em 2016. Dados divulgados pelo
IBGE mostram que o volume do setor de serviços cresceu 0,6% em dezembro frente ao
mês anterior e a receita nominal cresceu 0,5% no mesmo período. Já na comparação com
dez/15, houve queda de 5,7% em termos de volume e de 1,5% em receita nominal,
enquanto que no acumulado de 2016 o volume caiu 5,0% e a receita ficou praticamente
estável (-0,1%). Ainda que já fossem esperados números fracos, o desempenho do setor
de serviços ficou aquém do esperado, reforçando a percepção de que a recuperação deve
ocorrer de forma bastante tímida e gradual ao longo do ano.

Superávit na balança comercial da Zona do Euro superou expectativas. A mediana das
projeções indicava o resultado positivo em € 22,5 bilhões para o último mês do ano
passado, no entanto, o número oficial foi além disto ao registrar superávit de € 28,1
bilhões. O crescimento de 6% sobre dez/15 nas exportações foi acima do esperado,
enquanto que a alta de 4% nas importações veio dentro da estimativa. Em 2016, o
superávit comercial foi de € 273,9 bilhões no bloco europeu, representando um avanço
expressivo de 14,8% na comparação com 2015, porém esse resultado do ano todo se deu
em virtude da queda de 2% nas importações dos países membros. De todo modo, esse
desempenho acima das estimativas deve animar as bolsas europeias.
Apesar das incertezas políticas, mercado de trabalho britânico se mantém forte. Hoje
cedo foi divulgada a taxa de desemprego no Reino Unido referente à dez/16, onde se
registrou 4,8% de desempregados na população economicamente ativa do país,
permanecendo no menor nível em mais de uma década. O resultado veio em linha com a
previsão de mercado que acompanha de perto os possíveis efeitos econômicos desde que
se iniciaram as tratativas para o Reino Unido deixar a União Europeia. Neste contexto,
vale comentar que os dados do mercado de trabalho mais recentes apontaram que o
número de solicitações de benefícios de desemprego no país já se reduziu
significativamente (42,4 mil a menos em jan/17 frente ao resultado de dez/16). A
manutenção do emprego no Reino Unido também deverá aliviar as pressões no mercado
bursátil europeu.
Agenda norte americana deve ser destaque. Com uma agenda bem recheada nos EUA,
vamos aos destaques. Às 11h30 será divulgado a inflação de janeiro, com expectativa
média de 0,3% frente ao mês anterior, e de 2,4% na comparação anual. No mesmo
horário teremos as vendas do varejo também de janeiro, com expectativa de leve avanço,
de 0,1%, ante um crescimento de 0,6% em dezembro. Um pouco mais a tarde, às 12h15
sairá a produção industrial de janeiro, a projeção média de mercado aguarda estabilidade

ante o mês anterior. Às 13h teremos a divulgação do indicador que mede a confiança do
construtor norte americano, e que se espera um resultado de 68 pontos, leve avanço ante
o mês anterior. No mesmo horário sairão indicadores de estoques empresariais e às
13h30 os estoques de petróleo bruto. Porém a presidente do Fed Janet Yellen é quem
deve continuar sob os holofotes, ela discursará às 13h e novamente deverá manter-se
firme quanto à alta dos juros nas próximas reuniões, (como sinalizado no discurso de
ontem ao Senado) o mercado aguarda maiores indicações quanto ao ritmo exato dos
aumentos esperados para o ano. Ademais, também podem trazer algum impacto as falas
dos presidentes regionais do Fed, Eric Rosengreen do Fed de Boston, que não detém mais
direito ao voto este ano e Patrick Harker do Fed da Filadélfia que possui direito a voto este
ano.
Bolsas Mundiais seguem em alta. A maioria das bolsas da Europa operam em alta nesta
manhã, impulsionadas pela expectativa de estímulos ao setor bancário e
desregulamentação financeira nos EUA. Na Ásia, a bolsa do Japão foi favorecida pelo
discurso de Yellen, que reforçou a perspectiva de um iene mais fraco, enquanto que na
China, o movimento de realização dos lucros levou a bolsa de Shanghai a fechar em leve
queda. Os índices futuros do mercado norte americano operam em sutil valorização, em
dia de agenda cheia de indicadores econômicos e de novo discurso de Yellen.

Cetip (CTIP3) solta o balanço após o pregão de hoje. O resultado deverá apurar a
resiliência operacional da companhia na comparação com o 4º Trim/15, com previsão de
alta de apenas 2,7% na receita líquida, mas o crescimento no EBITDA (+27,2%) e no lucro
líquido (+30,5%) deverão ser mais fortes em razão do controle de gastos operacionais e
pela sólida posição de caixa da Cetip. Ainda assim, não esperamos fortes movimentos nos
papéis CTIP3 em bolsa, pois a negociação dos mesmos está muito mais condicionada ao
processo de fusão com a BM&FBovespa.
Outra que também divulga seu desempenho é a CVC (CVCB3). A operadora de turismo já
apresentou a prévia das reservas no derradeiro trimestre de 2016, na qual as vendas

cresceram bastante e os ativos CVCB3 já reagiram positivamente desde então. Mesmo
assim, os números da companhia certamente movimentarão seus papéis, tanto no pregão
de hoje quanto no de amanhã quando de fato serão conhecidos. As estimativas dão conta
de um avanço de 23,3% na receita líquida, de 10,8% no EBITDA e uma estabilidade no
lucro líquido na comparação anual.
BTG (BBTG11) divulga resultados sem grandes surpresas e anuncia reorganização
societária. O BTG não trouxe grandes novidades em sua divulgação de resultados, os
números foram bastante impactados pela cisão de sua unidade de negociação de
commodities e pela venda do banco suíço BSI no decorrer de 2016, que comprometem a
comparação com o 4T15 (receita recuou 72% entre os períodos e o lucro líquido caiu
47%). Com a queda nas receitas, foi importante o programa de redução de custos
implementado pelo banco, que trouxe redução de 10% nos custos em três meses, já
desconsiderando os efeitos das mudanças societárias citadas acima, o que trouxe
recuperação no ROE na comparação trimestral. No trimestre, o destaque ficou com a área
de Investment Banking, com bom resultado em emissões de dívidas corporativas e M&A,
de Wealth Management voltou a reportar entrada líquida de recursos (área havia sido
muito afetada no final de 2015), e de empréstimos corporativos, com manutenção de
spreads. Além dos números trimestrais, o BTG anunciou uma reorganização societária,
que pretende segregar as units do banco em duas (BPAC11 e BBTG12). A reorganização
visa segregar a atividade bancária e de gestão de recursos (BPAC11) e o veículo de
investimentos em private equity, BTG Pactual Participações (BBTG12). O desenho da
estrutura atual e futura do banco se dá como na figura abaixo.

BR Properties (BRPR3) anuncia números ainda pressionados, mas melhores que o 3T16.
Os números da companhia nesse trimestre não fugiram muito do esperado, mas
mostraram alguma evolução quando comparados ao trimestre imediatamente anterior. A
vacância apresentou melhora, o que foi compensado pelos valores dos aluguéis menores,
levando a uma queda na receita líquida nesses três meses e no EBITDA, mas o lucro
líquido ajustado (FFO) mostrou recuperação, indo de R$ 13,3 milhões para R$ 15,4
milhões. Com números bem próximos do esperado, esperamos pouco impacto da
divulgação nos papéis da companhia.

Subsidiária da MRV (MRVE3) entra com pedido para realizar IPO. A Log, empresa de
galpões logísticos da MRV entrou com pedido na CVM para alterar o seu registro de
companhia aberta da categoria B para A, para possibilitar uma oferta primária de ações. O
foco dessa oferta deve ser reforçar o caixa da Log para investimentos e reduzir o
endividamento.
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Bons negócios.

