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

Lista do Janot. Assim que a lista foi entregue ao STF, os nomes de políticos citados na
delação da Odebrecht começaram a vazar pela imprensa. Entre os nomes vazados,
ministros, senadores e deputados da base aliada. Isso deve elevar no mercado a
percepção de risco referente ao andamento das pautas do ajuste fiscal no Congresso, o
que pode trazer impacto negativo para os ativos de risco por aqui no curto prazo. Com as
notícias de Brasília e a expectativa pelo comunicado do FOMC após a decisão de juros nos
EUA, o pregão deve ser de cautela por aqui.
IGP-10 surpreende e fica abaixo das expectativas. O Índice Geral de Preços -10
apresentou variação de 0,05% em março, bem menor do que o avanço de 0,14%
registrado em fevereiro. Essa desaceleração reflete principalmente a deflação registrada
no Índice de Preços ao Produtor Amplo e ao arrefecimento na taxa de Preços ao
Consumidor. Com esse resultado as apostas de uma queda mais contundente na taxa de
juros ganham força.

Todos os olhos na reunião do FOMC. A agenda de indicadores nos Estados Unidos está
forte nessa quarta-feira, mas todas as atenções do mercado devem estar voltadas para a
reunião do FOMC, no meio da tarde, que vai definir a taxa de juros. A expectativa (já
bastante precificada) é de uma alta para a faixa entre 0,75% e 1,0%, porém, o que vai

definir o humor dos mercados no restante do pregão será o tom do comunicado do
comitê, que pode sinalizar mudança no ritmo da subida de juros por lá. Hoje o mercado
trabalha com três elevações no ano. Além da decisão sobre os juros, a agenda americana
reserva um indicador muito importante para a quarta, esse logo pela manhã, às 09h30, no
nosso horário, o departamento do trabalho americano divulga o índice de inflação mais
importante, o CPI, que deve mostrar leve desaceleração no núcleo. Lembrando que o
núcleo do CPI é o termômetro favorito do FOMC para medir a inflação americana. No
decorrer do dia, ainda teremos índice de atividade da indústria de Nova York, vendas no
varejo, estoques de petróleo e fluxo de investimentos no Tesouro americano, índices que
em qualquer outro dia teriam destaque, mas amanhã devem ser relegados ao segundo
plano por conta da reunião de Yellen e sua cia.
Emprego avança na Zona do Euro. Segundo a Eurostat, o número de emprego na Zona do
Euro cresceu 0,3% no 4T16, frente ao trimestre anterior, e registou alta de 1,1% em doze
meses. Apesar de positivo, esse avanço denota certo arrefecimento frente ao
crescimento apresentado nos trimestres anteriores. Todavia, esses números devem trazer
pouca, ou nenhuma, influência sobre o mercado bursátil hoje, pois os holofotes estão
todos voltados para a decisão dos juros nos EUA.
Bolsas Mundiais sem direção definida. As bolsas da Europa operam sob cautela nesta
manhã, à espera da decisão do FOMC (texto acima) às 15h. Em sentido oposto, na China,
o índice Shanghai fechou no campo positivo, refletindo o discurso do primeiro ministro
chinês, que enfatizou que não deve ocorrer um arrefecimento brusco da atividade, além
de ressaltar que Pequim não quer entrar em guerra comercial com os EUA.

Desempenho aquém das expectativas da Anima (ANIM3). A instituição de ensino
reportou frágeis números no derradeiro trimestre de 2016. Embora a receita líquida
tenha aumentado 23,4% sobre o 4° Trim/15, grande parte dessa alta se deu em função
das aquisições realizadas. Em termos recorrentes, o faturamento ficou praticamente
estável (+1,7%) entre os períodos. Diante das projeções de mercado, os resultados oficiais
da companhia ficaram bastante abaixo, sobretudo a queda de 28,8% no EBITDA e o
prejuízo líquido de R$ 8,1 milhões contraído, sendo que se esperava o registro de um
pequeno lucro para este trimestre. Dessa maneira, entendemos que o mercado deverá
penalizar as ações ANIM3 no pregão de hoje.
Em meio a um cenário adverso, Magnesita (MAGG3) apresenta recuperação de

margens. As medidas adotadas ao longo do ano, de rígido controle de custos, otimização
na área de suprimento e foco em regiões com rentabilidade adequada compensaram a
nova retração no volume de vendas de refratários e o pior mix de vendas no segmento
de minerais. Com isso, a margem EBITDA ajustada do 4T16 atingiu 14,4%, alta de 4,4
pontos percentuais em doze meses. A menor despesa financeira do período também
contribuiu para a reversão do prejuízo do 4T15 para um lucro de US$ 93 milhões no
derradeiro trimestre de 2016. A relação dívida líquida/ EBITDA também caiu para 3,0x, o
menor nível dos últimos anos. A companhia propôs a distribuição de dividendos no valor
de US$ 0, 502 (ou R$ 1, 59 com o câmbio de ontem), o que equivale a um yield de cerca
de 6,3%. As condições como data ex e dia de pagamento devem ser definidos em
assembleia geral marcada para 28 de abril. Esse resultado e os altos dividendos propostos
podem favorecer o desempenho de seus papéis no pregão de hoje.
Guararapes (GUAR4) apresentou no 4t16 números satisfatórios, se levarmos em conta o
cenário macroeconômico bastante desafiador. A companhia reportou aumento de 5,1%
na receita líquida consolidada do 4t16, se comparado ao mesmo período de 2015. No
acumulado do ano, a receita líquida consolidada apresentou crescimento de 7,5% em
relação a 2015. Sua receita líquida é composta pela receita líquida da Midway Financeira
(que cresceu 11,5% na comparação trimestral), pela receita líquida do Midway Mall
(elevação de 4,8%) e pela receita líquida de mercadorias (aumento de 3,3%). Outro ponto
importante foi o aumento nas margens tanto na bruta (1,9%) quanto na EBITDA (3,8%). O
desempenho apresentado é consequência da performance das vendas em mesmas lojas;
da retomada do crescimento da margem bruta de mercadorias; do eficiente controle de
despesas operacionais que vem sendo realizado nos últimos anos, pela recuperação de
créditos fiscais e, também, pela melhora do desempenho da operação financeira no
trimestre. Por fim, o lucro líquido ficou 59% maior no 4t16 se comparado ao 4t15. A
companhia fará sua teleconferência hoje às 11h. Acreditamos que suas ações tendem a
performar positivamente no pregão de hoje.
Mills (MILS3) reporta números ainda muito pressionados no 4T16. A companhia
continuou a sofrer em todas as linhas de negócio, culminando em um resultado ainda
muito fraco, com queda na receita e com EBITDA e bottom line negativos. A taxa de
utilização dos equipamentos atingiu novo recorde negativo em 52,5% na divisão rental e
38,5% na de construção, essa última que além da desaceleração econômica, também
sofre com a parada das obras de infraestrutura por aqui. A expectativa é que esse
panorama melhore daqui para frente, com a retomada, ainda que tímida, da economia,
mas, principalmente, com os leilões de infraestrutura trazendo a demanda de volta para o
segmento de construção pesada. Porém, os efeitos ainda não devem ser sentidos muito
fortemente no decorrer de 2017. Como ponto positivo da divulgação, destacamos os
esforços da companhia para preservação de caixa nesse ano, mas as boas notícias não
foram muito além disso. Mesmo com os números já amplamente esperados, esperamos
que os papéis da Mills sigam pressionados no curto prazo, com a perspectiva de um ano
ainda muito negativo para a companhia.
Paradas programadas afetam produção da Petrobras (PETR4) em fevereiro. Segundo a
companhia, a produção média de petróleo no país atingiu 2,20 milhões de barris por dia,
queda de 1% frente a janeiro, sobretudo em razão de uma parada programada, na Bacia
de Santos, e ao fim da fase de testes no Sistema de Produção Antecipada, no campo de
Búzios. A produção de gás natural também caiu 1% em um mês, enquanto que a
produção de petróleo no exterior caiu 8%. Todavia, esse desempenho operacional deve
ficar em segundo plano hoje, pois o foco dos investidores deve ficar voltado ao
julgamento do TCU, que, segundo noticiado na mídia ontem, pode exigir que a estatal
inicie do zero o projeto de venda de ativos, a fim de corrigir irregularidades. Como o
processo de desinvestimento continua sendo primordial para redução de sua
alavancagem, qualquer decisão que atrase a venda de ativos deve ter repercussão
negativa, pressionando seus papéis no curto prazo.

Rumo (RAIL3), oficialmente, não negou a capitalização. Conforme informamos na
publicação matinal de ontem, a companhia está avaliando a entrada de novos
investidores em sua subsidiária integral ALL por meio da injeção de capital no montante
de R$ 2,0 bilhões. Esse assunto veio à tona pela imprensa, em reportagem de ontem do
jornal Valor Econômico, mas a Rumo publicou um fato relevante ao mercado onde deixou
aberta a interpretação de que essa capitalização pode já estar em curso. Ou seja, no curto
prazo as ações RAIL3 tendem a ficar voláteis em meio às incertezas dos investidores.
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Bons negócios.

