Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2017
Bom dia,

CMN altera limite para utilização do SFH em 2017. O Conselho Monetário Nacional
elevou para R$ 1,5 milhão (estava em R$ 950 mil), o valor limite para imóveis novos a
serem financiados pelo SFH. O novo limite passa a valer já em 20 de fevereiro e valerá até
o final desse ano, para a compra de imóveis novos. A notícia é excelente para as
construtoras, que tem estoque elevado em média/alta renda, com destaque para Eztec
(EZTC3), nossa top pick no setor.
IGP-M volta a desacelerar. O índice medido pela FGV fechou o segundo decêndio de
fevereiro (período entre 21 de janeiro e 10 de fevereiro) em 0,02%, contra 0,76% no
período anterior, impactado pela forte queda no preço de alimentos processados e nos
de algumas commodities como minério de ferro, milhos e aves no período em análise. A
gasolina também apresentou retração nesse período, colaborando para o arrefecimento
do índice. O arrefecimento no ritmo inflacionário medido pelo IGP-M já era esperado,
mas vale para reforçar a tendência de corte de juros mais fortes para esse ano, claro, se
confirmado pelo índice oficial de inflação – IPCA.
Contas do setor externo. No final da manhã, o Banco Central divulga as contas do setor
externo, que devem continuar a mostrar déficit em janeiro, mas a boa notícia deve ser a
continuidade do avanço no investimento direto no país que devem manter o ritmo forte
do final do ano passado.
A inflação de São Paulo desacelera para 0,02%. A inflação medida pelo IPC no município
de São Paulo ficou em 0,02% na primeira quadrissemana de fevereiro, de 0,18% na
primeira quadrissemana, segundo divulgado pela FIPE. Os custos de Alimentação caíram
-0,40%, o de Transportes -0,06%. Já outros componentes do indicador avançaram em
ritmo inferior a última leitura, como o de Educação, que saiu de 5,56% para 3,76% e o de
Despesas Pessoais, de 0,25% para 0,11%. O indicador capta a variação de preços dos

paulistanos com renda de um até dez salários mínimos, e é medido ininterruptamente
desde 1939.

Vendas no varejo do Reino Unido desaceleram em janeiro. O volume de vendas no
varejo britânico cresceu 1,5% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano
anterior, pior resultado desde novembro de 2013. Os segmentos que mostraram retração
na comparação foram alimentos, combustíveis e produtos para o lar. O preço de
alimentos e combustíveis mostrou aceleração entre os períodos o que ajudaria a explicar
o movimento das vendas.
Agenda fraca nos EUA e na Zona do Euro. Sem indicadores de grande relevância e sem
discursos de representantes de autoridades monetárias, não há nada na agenda
econômica que deva impactar sobremaneira os mercados internacionais nessa
sexta-feira.
Bolsas Mundiais. Nesta sexta-feira mais um dia de realização de lucros mundo afora. Na
Ásia, as principais bolsas encerraram o dia no vermelho após uma semana de alta. Na
Europa, a tônica é a mesma, após a alta na semana a maioria dos índices operam no
negativo, mas ainda operando com leves ganhos semanais. No Reino Unido pressão extra
com os dados do varejo abaixo do esperado (com texto acima).

Porto e cargas de Viracopos impulsionam dados mensais da Triunfo (TPIS3), rodovias e
passageiros em Campinas ainda patinam. A companhia de concessões divulgou seus
dados operacionais de janeiro com números muito bons do terminal portuário de
Navegantes, em SC, que cresceu 9,9% em cima de uma base já forte em jan/16, e
também do terminal de cargas de Viracopos, com crescimento de 40% na mesma
comparação. Por outro lado, o tráfego pedagiado nas rodovias da Triunfo caiu 0,7%
contra o mesmo mês do ano anterior, impactada pelo aumento de isenções de cobrança
de pedágio no segundo semestre de 2016 na praça de Jacarezinho, da Econorte no
Paraná, mas mostrando que a recuperação nas estradas, não só da Triunfo, ainda deve
demorar um pouco, além disso, o total de passageiros que passaram por Viracopos ficou
estagnado na comparação com jan/16 e mesmo assim, apenas pelo aumento dos
passageiros em conexão. Os passageiros que tinham como ponto de partida ou chegada

Viracopos caíram 5,4% nos voos nacionais e 26,3% nos voos internacionais. Com as
companhias aéreas ainda focadas em corte de oferta, 2017 ainda não deve ser o ano da
recuperação do tráfego de passageiros pelo terminal.
A Grendene (GRND3) finalizou 2016 dentro do esperado. A companhia apresentou
queda no volume vendido e redução em seu faturamento tanto no mercado interno
quanto no externo. Entretanto este resultado já era esperado, dado o desaquecimento
econômico e a queda do dólar. No entanto, a companhia vem fazendo um forte trabalho
para reduzir seu custo e despesas gerando assim melhores margens. Além disso, a
Grendene mantém sua perspectiva de crescimento para este ano inalterada. Com os
números dentro do esperado consideramos que suas ações não sentir efeito relevante
dessa divulgação.
Natureza defensiva do setor e boa administração garantiram bons resultados para
RaiaDrogasil (RADL3). A companhia abriu 212 lojas em 2016, apresentando bons
números em seu desempenho do 4T16 e no ano de 2016. Além disso, melhorou os
números dos novos formatos, como a Farmasil, Big Store e 4Bio. As margens do período
também continuaram fortes com o contínuo controle de custos e despesas. Para 2017 a
companhia espera abrir 200 lojas e mantém o controle de custos e despesas, além de
focar no crescimento de market share. Com mais um bom resultado esperamos que suas
ações tendem a performar positivamente no pregão de hoje.
Desempenho bem abaixo do esperado da Rumo Logística (RUMO3). A mediana das
projeções de mercado já indicava que a companhia reportaria queda de receita e EBITDA
no confronto com os números registrados no 4º Trim/15, no entanto, o resultado do
último trimestre de 2016 mostrou que o tombo foi ainda maior. Nessa mesma base de
comparação, o faturamento encolheu 19,1% (ante -5,5% das expectativas) e o EBITDA
recuou 25,6% (frente aos -8,3% estimados), dessa forma o prejuízo líquido que o mercado
esperava que fosse se reduzir, na verdade acabou praticamente dobrando entre os
períodos (de R$ 162,7 milhões no 4T15 para R$ 319,0 milhões no 4T16). Esperamos
reação negativa dos ativos RUMO3. Além do resultado, a companhia divulgou a
atualização das suas projeções para 2017 a 2020 que ilustramos na imagem a seguir.

Já os números da Gol (GOLL4) surpreenderam positivamente. Diferentemente das
expectativas, a companhia conseguiu entregar resultados melhores que as previsões. O
recuo ao redor de 4% esperado na receita líquida foi contrariado ao ficar relativamente

estável na comparação anual (+0,4%), levando o EBITDA a R$ 320,1 milhões (estimativa
mediana era de R$ 313,3 milhões) e o prejuízo líquido a R$ 30,2 milhões (ante os R$ 43,6
milhões previstos), representando uma expressiva diminuição em relação ao R$ 1,1 bilhão
negativo reportado no 4º Trim/15. Nesse sentido, acreditamos que seus papéis deverão
reagir bem ao desempenho melhor que as expectativas de mercado. Adicionalmente, a
Gol revisou suas projeções para 2017 indicando que espera receita líquida próxima a R$
10 bilhões, margem EBITDA entre 11% e 13% e margem operacional (EBIT) de 6% a 8%.
Embraer (EMBR3) anuncia troca na diretoria do segmento de aviação executiva.
Segundo comunicado enviado ao mercado a fabricante brasileira de aeronaves anunciou
que deverá promover a troca na diretoria do segmento de aviação executiva, deverá
assumir o cargo Michael Amalfitano, que substituirá Marco Túlio Pellegrini, a mudança
deverá ser efetiva em março. Em junho do ano passado o presidente da companhia havia
sido trocado, saindo Frederico Curado e entrando Paulo Cesar de Souza.
Hoje após o pregão é a vez da BM&FBovespa (BVMF3) soltar seu balanço do 4º Trim/16.
As estimativas indicam que a bolsa paulista irá registrar um crescimento próximo a 13%
na receita líquida e de cerca de 11% no lucro líquido sobre o 4º Trim/15. Além desse bom
resultado esperado, tem-se a previsão de distribuição de proventos como
costumeiramente a companhia faz a cada trimestre. Podemos ver as ações BVMF3 mais
movimentadas nesse pregão.
Cenário desafiador continua impactando resultados da Usiminas (USIM5). Os resultados
da companhia vierem um pouco aquém do esperado, com a queda de 26% no volume de
vendas de aço no acumulado de 2016 ante 2015, levando a retração de 17% na receita
líquida do período. Na linha de despesas houve expressivo aumento na rubrica de
provisão para devedores duvidosos. Houve também a reversão de um impairment de
ativos na unidade de mineração, fato que levou a melhora pontual do EBITDA.
Expurgando esse evento não recorrente, o EBITDA recuou 23,8% ante o 3° trim/16,
registrando margem de 11% no 4° trim/16 e de 8% no acumulado de 2016. A situação
financeira da companhia segue delicada, apesar da melhora no cronograma de
amortização, devido a renegociação de dívidas e do recente aumento de capital, com o
índice dívida líquida/ EBITDA ajustado dos últimos doze meses ficando em 7,1x.
Mantemos recomendação de cautela na exposição aos ativos da Usiminas, pois apesar do
aumento de preços anunciado no início do ano, entendemos que o contexto ainda é
bastante desafiador e deve continuar resultado em fracos resultados e margens
comprimidas. Além disso, o imbróglio envolvendo os acionistas controladores deve
continuar resultado em elevada volatilidade no curto prazo.
Em trimestre cheio de não recorrentes, Cosan (CSAN3) apresenta resultados regulares.
O resultado da Cosan nesse 4° trim/16 foi afetado por diversos fatores não recorrentes,
como o recebimento de créditos de ação indenizatória no 4° trim/15 (o que infla a base
de comparação) e a variação no ativo biológico da Raízen Energia. Expurgando esses
efeitos, o resultado da companhia foi razoável, com a Raízen Combustíveis apresentando
interessante resiliência operacional e a Comgás reportando resultado mais forte, o que foi
parcialmente compensado pela piora no resultado da Raízen Energia, explicado, em boa
medida, pela menor concentração de vendas de açúcar e etanol no período. A companhia
também anunciou o guidance para o desempenho desse ano, onde estima um
crescimento entre 5,5% a 16,6% no EBITDA consolidado, o que pode favorecer o
desempenho de seus papéis no pregão de hoje.
Positivo (POSI3) anuncia contrato de R$ 267 milhões. A fabricante nacional de hardware
anunciou que fechou um aditivo do contrato com a Administradora do Processo de
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, ou “Seja Digital”, para o
fornecimento de decodificadores, dentro do programa nacional de conversão do sinal
analógico para o sinal digital. Os decodificadores deverão ser entregues a partir deste mês

até o terceiro trimestre, o valor total que o contrato deverá gerar para a empresa é de R$
267 milhões, com a notícia seus papéis devem corresponder de forma positiva no pregão
de hoje.
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Bons negócios.

