Terça-Feira, 21 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Noticiário político em destaque, agenda econômica vazia por aqui. Não deve haver a
divulgação de indicadores econômicos relevantes nessa terça feira, portanto, o noticiário
político e corporativo são os destaques. Logo pela manhã começa a sabatina de Alexandre
Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o que pode se estender até o
final da tarde. Também no Senado, está na pauta de hoje o projeto que reabre o
programa de repatriação de recursos, que sofreu algumas mudanças na Câmara, e que
pode ser aprovado ainda hoje, segundo o presidente da casa, Eunício de Oliveira. A
audiência pública na Comissão Especial da Reforma da Previdência marcada para discutir
o tema com as centrais sindicais também deve atrair a atenção dos investidores, com os
sindicatos pressionando pela redução na idade mínima proposta.
Novo projeto de Recuperação Fiscal dos Estados exige privatizações. Nessa nova
proposta o governo exige um controle mais rigoroso de custos, com a privatização de
empresas do setor financeiro, de energia elétrica e de saneamento básico (varia de estado
para estado) e o corte em, pelo menos, 20% dos incentivos fiscais dados às empresas. A
cláusula que prevê o aumento da alíquota de contribuição dos funcionários estaduais
para a Previdência foi mantida. A proposta também prevê a redução de benefícios e

vantagens dos servidores e a criação de uma previdência complementar. Além disso, os
Estados terão que adotar um teto para os gastos públicos, semelhante ao que foi
implantado para a União, para ter a suspensão do pagamento da dívida com a União pelo
prazo de três anos, sendo prorrogável pelo mesmo período. Ao nosso ver, a exigência
mais contundente de contrapartidas no processo de socorro financeiro aos Estados é
positiva, pois reforça a percepção de que a equipe econômica do governo segue com foco
no realinhamento das contas públicas.

PMIs e discursos na agenda dos EUA, Trump segue no radar. O instituto Markit
Economics deve anunciar hoje pela manhã a prévia dos PMIs referentes ao mês de
fevereiro. Para o setor industrial, a expectativa é de leve recuo, saindo dos 55 pontos
registrados em janeiro para 54,7 pontos nessa divulgação, enquanto que estimativas para
o setor de serviços apontam praticamente para uma estabilidade em 55,7 pontos. Na
agenda também está previsto o discurso de três representantes do FED, com destaque
para Patrick Harker e Neel Kashkari que possuem direito a voto nesse ano e devem dar
novos indícios a respeito da condução da política monetária por lá. Ademais, a
expectativa com o pacote “fenomenal” de corte de impostos segue no radar, assim como
as possíveis medidas e/ou declarações polêmicas de Trump.
PMIs surpreendentes na Europa. Agora pela manhã foram divulgadas as sondagens
econômicas prévias de fev/16 que superaram, em muito, as projeções de mercado. Nos
dados consolidados da Zona do Euro, o PMI composto atingiu 56,0, ante 54,4 registrados
em jan/16 e 54,3 apontados pela mediana das estimativas. O mesmo ocorreu na
sondagem do setor industrial que chegou a 57,2 nessa leitura (frente os 56,1 em jan/16 e
55,0 previstos pelo mercado) e no setor de serviços onde o PMI preliminar deste mês
ficou em 55,6 (no mês passado foi de 53,7 e era esperada a manutenção desse patamar
nessa divulgação). Vale ressaltar também o desempenho da maior economia do bloco
europeu, pois os resultados na Alemanha foram os que mais contribuíram para o bom
desempenho no consolidado. O PMI composto alemão atingiu 56,1 (54,8 em jan/16 e 54,9
de mediana), a sondagem industrial chegou a 57,0 (56,4 em jan/16 e 56,1 de mediana) e
no setor de serviços o PMI preliminar ficou em 54,4 (53,4 em jan/16 e 53,6 de mediana).
Esses dados ajudam as bolsas da região a ter um pregão positivo hoje e reforçam a tese de
que as medidas promovidas pelo Banco Central Europeu têm surtido bons efeitos na
dinâmica econômica por lá.
Discurso de Mark Carney não trouxe novidades. O presidente do Banco da Inglaterra
falou no Parlamento na manhã de hoje, ao discutir o último relatório trimestral de
inflação e as perspectivas para a economia do Reino Unido. Em uma síntese do seu
depoimento, pode-se destacar que a política monetária expansionista continuará sendo
executada pela autoridade monetária, sobretudo via manutenção das baixíssimas taxas
de juros (0,25% a.a.), tendo em vista as incertezas políticas, especialmente em razão do
"Brexit", e a gradual recuperação no mercado de trabalho onde já se discute a taxa de
desemprego de equilíbrio para a economia britânica. Em nossa visão, a fala de Carney
pouco deverá influenciar o mercado bursátil.
Bolsas sem direção definida. Nessa terça, com a volta da liquidez trazida pelo retorno do
feriado americano, as Bolsas de Tóquio e Shanghai fecharam no positivo, enquanto Hong
Kong experimentou realização de lucros nesse pregão. Na Europa, a maioria das Bolsas
operam no positivo, com dados vindo acima do esperado por lá (texto acima), mas

Londres destoa, com leve retração (quase no 0x0, enquanto escrevemos esse diário), com
o presidente do BoE não trazendo grandes novidades em seu discurso ao Parlamento
(também com texto acima).

Controle de custos da Ecorodovias (ECOR3) traz bons resultados. Mesmo com o cenário
ainda bastante complicado para os segmentos de atuação da companhia, com a retração
na atividade econômica impactando fortemente o tráfego nas rodovias e principalmente
a movimentação portuária (essa ainda penalizada pelo panorama concorrencial do porto
de Santos), a Ecorodovias conseguiu mostrar melhora em seu desempenho trimestral,
com ganhos de margem, fruto de um extenso trabalho de controle de custos e despesas,
que manteve essa linha praticamente flat em relação ao 4T15, mesmo com forte pressão
inflacionária. Na linha de receitas, não houve grande novidade, com a retração de 4,5% no
tráfego consolidado da empresa sendo compensada pelo reajuste nas tarifas, o que
trouxe incremento de 9,6% na tarifa média consolidada da Ecorodovias. Com isso, e com
aumento de receita no terminal portuário em Santos (ainda que em cima de uma base
bem fraca), a companhia reportou evolução de 4,7% na receita, já excluindo o impacto
das receitas de construção. A margem EBITDA comparável da companhia, ajustada por
conta da reclassificação das operações da Elog como mantidas para venda, saltou 1,3 p.p.,
mesmo com o cenário complicado que comentamos. Consideramos que o mercado deve
receber bem os números trimestrais, por conta da lição de casa que a companhia fez no
controle de custos, apesar de ter em mente que o panorama para 2017 ainda é bastante
complicado.
Resultado ainda bastante pressionado da LPS Brasil (LPSB3). A companhia de
intermediação imobiliária reportou números ainda muito fracos, mas em linha com o
esperado, tendo em vista a situação bastante complexa em que se encontra o mercado
imobiliário brasileiro. Tanto o mercado primário quanto o secundário continuaram a
mostrar fraqueza, o que resultou em mais um prejuízo para a Lopes, ainda que o valor do
prejuízo tenha diminuído na comparação com igual trimestre do ano anterior. As novas
iniciativas do governo para incentivar o setor imobiliário deve dar algum fôlego para a

companhia, mas vemos o crescimento das imobiliárias próprias das grandes construtoras
como um risco importante.
Gafisa (GFSA3) anuncia grupamento de ações e data para exercício do direito de
preferência em ações da Tenda. Os dois pontos foram aprovados em assembleia de
acionistas, ontem. O grupamento se dará na proporção de 13,483023074 para 1. E o
exercício de preferência das ações da Tenda será ao preço de R$ 8,13 por ação. O
cronograma desses eventos se dará conforme tabela abaixo.

Resultado operacional da Lojas Americanas (LAME4) vem melhorando. No consolidado,
a companhia reportou crescimento da receita bruta no conceito “mesmas lojas” de 6,0%
no 4T16 e de 5,6% em 2016, ambas as comparações com períodos equivalentes do ano
anterior. O EBITDA Ajustado avançou 7,7% no trimestre na comparação anual, atingindo
margem de 17,5%, mesmo patamar do 4T15. Este bom desempenho reflete as maiores
vendas do período, com a abertura de lojas, além da melhora de sua controlada (B2W) e
do controle de custos e despesas. Já a despesa financeira líquida, apresentou elevação de
29,4% em relação ao registrado no 4T15. A variação do resultado financeiro está
principalmente relacionado ao investimento na subscrição do aumento de capital privado
na B2W. Outro ponto de atenção é a sua alavancagem, a dívida líquida foi de 1,9x o
EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. Para 2017, a Lojas Americanas mantém seu
plano de crescimento via abertura de lojas, o programa “85 anos em 5 – Somos Mais
Brasil”, para o período entre 2015 e 2019, planejando a abertura de 800 novas lojas e dois
centros de distribuição. Neste início de ano, até o momento, já foram inauguradas 5 lojas
e segundo a própria empresa, 80 lojas já estão contratadas ou em estágio avançado de
negociação. Acreditamos que suas ações irão performar positivamente no pregão de hoje.
A empresa irá fazer sua teleconferência hoje ao 12h30.
Será que agora os números da B2W (BTOW3) melhoram? A companhia apresentou
melhora em suas vendas, principalmente pela Black Friday e pelas vendas do
Marketplace. A receita líquida no período teve uma variação positiva de 4,0% frente ao
4T15. O EBITDA Ajustado veio 22,9% maior, com margem EBITDA Ajustada aumentado em
1,3 p.p.. Já o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ -324,1 milhões,
representando uma variação de 20,1% em relação ao 4T15. Desta forma, o resultado final
líquido foi de R$ -102,3 milhões, comparado com os R$ -161,1 milhões obtidos no 4T15.
Além dos constantes prejuízos, outro ponto de atenção é seu alto endividamento. O nível
de alavancagem (definido como Dívida Líquida/EBITDA Ajustado) foi de 2,5x, em
dezembro, comparado com 3,2x, em setembro, melhora decorrente do aumento de
capital, mas nível ainda elevado. A empresa fará sua teleconferência hoje às 10h30.
Por ora consideramos que suas ações devem ficar no campo de neutro para positivo.
Telefônica Brasil (VIVT4) solta balanço hoje. Após o fechamento do mercado, a
operadora de telefonia deverá apresentar mais um trimestre com resultados resilientes
em meio ao contexto do setor de Telecom no Brasil. Estima-se leve crescimento (+1,1%)

na receita líquida, alta próxima a 7,6% no EBITDA e avanço em torno de 10% no lucro
líquido, todos na comparação com o 4º Trim/15. As expectativas de mercado estão
bastante em linha com as nossas, o que reforça nossa predileção com os ativos VIVT4
dentre as companhias listadas em bolsa.
OdontoPrev (ODPV3) também apresenta seu desempenho do 4º Trim/16. Já o resultado
da operadora de planos de saúde deverá vir mais fraco no último trimestre do ano
passado. A mediana das projeções indica para um avanço de cerca de 7% no faturamento
da empresa, mas o EBITDA e o lucro líquido deverão diminuir na ordem de 13% sobre o
que foi reportado no derradeiro trimestre de 2015. Dessa forma, já podemos ver as ações
ODPV3 pressionadas no pregão de hoje.
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Bons negócios.

