Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Copom corta a Selic em 0,75 p.p.. Como a maior parte do mercado esperava, o comitê de
política monetária cortou novamente a taxa básica de juros em 0,75 p.p., e deu sinais que
pode acelerar o processo de corte de juros. Em comunicado, o Copom destacou o
comportamento favorável da inflação, com o processo de desinflação mais difundido,
projetando 4,2% em 2017 (abaixo do Focus) e ao redor de 4,5% para 2018, isso com juros
de 9,5% ao final desse ano e 9,0% ao final de 2018. No campo externo, o comitê vê a
atividade econômica global mais forte, e seu impacto positivo nos preços de commodities,
mitigando os efeitos das revisões das políticas econômicas das principais economias do
mundo na recuperação brasileira.
IGP-M desacelera para 0,08% em fevereiro. A inflação medida pelo IGP-M divulgada hoje
de manhã pela FGV variou 0,08% em fevereiro, variação inferior a de janeiro que havia
ficado em 0,64%. Uma desaceleração também quando comparada ao mesmo mês de
2016, quando o índice ficou em 1,29%. Dentre os segmentos que compõem o índice, pelo

lado negativo destaca-se o de Bens Finais que ficou em -0,61%, ante variação positiva de
0,18% no mês anterior. Já entre os que obtiveram uma desaceleração estão o de
Transportes (1,01% para 0,51%), Educação, Leitura e Recreação (2,46% para 2,15%),
Comunicação (0,37% para 0,28%) e Despesas Diversas (0,71% para 0,35%).
IPC-S cai na terceira semana deste mês. A inflação semanal divulgada pela FGV, o IPC-S
caiu para 0,40% na semana até dia 22 de fevereiro. Nesta apuração, das oito classes que
compõem o índice, metade delas apresentaram decréscimo em suas variações. A maior
contribuição veio do grupo de Educação, Leitura e Recreação, que saiu de 2,50% para
1,81%, as demais classes foram Alimentação (-0,01% para -0,13%), Transportes (0,75%
para 0,65%) e Comunicação (0,35% para 0,26%). Por outro lado, alguns segmentos
apresentaram variação superior a última leitura como Habitação (0,39% para 0,43%),
Saúde e Cuidados Pessoais (0,41% para 0,44%), Vestuário (-0,04% para 0,02%) e Despesas
Diversas (0,25% para 0,35%).
Índice de Confiança no Comércio avança pelo terceiro mês consecutivo. O ICOM
divulgado pela FGV avançou em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, indo para 82,5
pontos, alta de 3,6 pontos ante a última leitura, representando o maior patamar desde
janeiro de 2015. Segundo comentário da FGV, a evolução reflete a percepção mais
otimista para a economia e, na ausência de algum fator novo, o indicador deverá
permanecer em tendência de alta.
PNAD Contínua. Taxa de desocupação fica em 12,0% no 4°trim. A taxa de desocupação
avançou 0,2 p.p. em três meses e 3,0 p.p. em um ano, para fechar 2016 em 12,0%. A taxa
de subutilização de força de trabalho (que agrega a taxa de desocupação, taxa de
subocupação por insuficiência de horas e da força de trabalho potencial) atingiu o
patamar de 22,2% no último trimestre de 2016, também acima do resultado do 3°trim.

PIB alemão veio em linha com as expectativas. Saiu hoje cedo o PIB do 4º Trim/16 da
maior economia da Zona do Euro, no qual se registrou crescimento de 1,2% na
comparação anual e de 0,4% marginalmente, ambos vieram exatamente em cima da
mediana das projeções de mercado. Com isso, o PIB do ano de 2016 da Alemanha cresceu
1,9%, tendo como catalisadores quase todos os componentes da atividade econômica
pela ótica da demanda, foram esses o consumo das famílias (+1,1%), gastos do governo
(+0,8%) e investimentos (+0,3%), enquanto que a balança comercial reduziu-se em 0,2%
diante do crescimento das importações no decorrer do ano passado. Além do PIB,
conhecemos também a pesquisa de confiança do consumidor alemão que diminuiu
ligeiramente, saindo de 10,2 pontos no mês passado para 10,0 agora. Esse desempenho
pode ser atribuído pela menor propensão a comprar dos consumidores diante das
incertezas econômicas (inflação ganhando força rapidamente e economia chegando ao
pleno emprego, gerando ainda mais pressão de alta nos preços), bem como em âmbito
político (eleições presidenciais no país e influências externas, sobretudo da possível
dissolução do bloco econômico europeu). De todo modo, como o PIB ficou alinhado com
as estimativas, esperamos pouco efeito (ou quase nulo) das divulgações no mercado
bursátil hoje.
Agenda norte americana. Hoje na maior economia do mundo devem ser destaques a
divulgação do volume de pedidos de auxílio desemprego de fevereiro, a sondagem
Industrial de Kansas City e os estoques de petróleo bruto. Às 10h35, o presidente regional

do FED de Atlanta, Dennis Lockhart, fará um discurso, porém sem grande expectativa,
pois ele deverá se aposentar este mês.
Bolsas mais pressionadas lá fora. Na Ásia, o pregão foi de leves quedas, em dia sem
grandes novidades no cenário internacional, impactado por notícias dando contra de um
aperto na regulação de gestão de ativos na China. Na Europa, Bolsas abriram de lado, com
o PIB da Alemanha vindo em cima do esperado pelo mercado (tem texto acima).

Fraco resultado da TOTVS (TOTS3). Mesmo na comparação com os dados pró-forma
(incluindo o balanço da Bematech) e em termos ajustados (pelos custos adicionais com o
desligamento de pessoal), os números da desenvolvedora de software ficaram aquém das
previsões. Em relação ao 4º Trim/15, a receita líquida caiu 3,7%, o EBITDA foi menor em
28,5% e o lucro líquido tombou 40,0%. Junto desse frágil desempenho, a companhia
divulgou o guidance para 2017 (algo que tinha suspenso nos últimos anos) prevendo
crescimento de 30% na receita líquida de subscrição de software, que correspondeu a
10,5% do faturamento consolidado em 2016, assim como EBITDA ajustado entre R$ 359
milhões e R$ 395 milhões, intervalo este que representa estabilidade até uma alta de 10%
em relação ao que foi reportado no ano passado. Acreditamos que suas ações deverão
ficar pressionadas no pregão de hoje.
A Via Varejo (VVAR3) continua à venda. A companhia reportou fraco desempenho
operacional neste trimestre, se compararmos ao seu peer Magazine Luiza. Neste
trimestre, após conclusão da integração das operações online e offline, a empresa
apresentou faturamento praticamente igual ao registrado no 4T15. O EBITDA do 4T16
veio muito melhor, apresentando elevação de 231,4%, refletindo principalmente os
ganhos com à lei do bem (esses créditos no 4T16, dos quais R$406 milhões referem-se a
9M16). A ViaVarejo estima monetizar estes créditos tributários até o fim de 2018. Já o
resultado financeiro veio negativo em R$ 359 milhões, ante R$ 355 milhões negativos no
quarto trimestre do ano anterior. No bottom line, a companhia reverteu o prejuízo e
apresentou lucro, no entanto, no ano a companhia teve prejuízo líquido de R$ 750

milhões. Para 2017, a Via Varejo acredita em uma melhora do consumo, por conta,
principalmente, da redução da taxa básica de juros. Vale lembrar que, no ano de 2016,
além dos gastos com as operações de integração a empresa ainda teve um alto custo com
o processo de fiscalização de suas operações, dado o desvio de produtos de seus
estoques. Acreditamos que suas ações terão performance marginalmente negativa no
pregão de hoje, devido à divulgação.
Natura (NATU3) apresenta resultado do 4T16 um pouco melhor, mais ainda requer
atenção. A receita líquida do 4T16 foi 0,5% menor frente a do 4T15, impactada pela maior
carga tributária. No negócio Brasil, a produtividade das consultoras (CNs) apresentou
crescimento de 9,7% no período em análise, enquanto no consolidado do ano caiu 7,4%.
Já as receitas vindas de outros países da América Latina, apresentaram retração de 8,7%
em reais no 4T16 ocasionada pela desvalorização das moedas da região. E a receita da
AESOP continua surpreendendo, crescendo 12,2% no 4T16 em reais (28,5% em moeda
local), representando 8,4% da receita líquida consolidada (7,3% no 4T15). São 176 lojas
exclusivas (signature stores), 41 a mais que o 4T15, com crescimento same-store sales de
12% no ano em moeda local. E no consolidado anual, a receita líquida foi de R$ 7,912
bilhões, elevação de apenas 0,2%. No 4T16, o EBITDA consolidado cresceu 2,0% frente ao
4T15. No Brasil, o crescimento de 3,8% decorre do forte controle das despesas. Na Latam,
o EBITDA cresceu 10,8%, apesar do impacto desfavorável do câmbio, enquanto a Aesop
cresceu 0,7% em reais (15,7% em moeda local). Apesar do esforço em redução de despesa
e melhora das operações internacionais, os resultados foram impactados negativamente
pelo aumento de carga tributária e apreciação do real sobre outras moedas. Mesmo
assim, a companhia conseguiu apresentar crescimento em seu resultado final, ficando
38,8% maior, no 4T16, resultante do crescimento do EBITDA consolidado, de uma menor
taxa efetiva de imposto de renda no Brasil e na Latam, que compensaram o aumento nas
despesas financeiras. Acreditamos que suas ações irão performar de maneira positiva
ainda que contidamente no pregão de hoje.
Vale (VALE5) anuncia bons resultados e distribuição de proventos. A mineradora
apresentou bom desempenho neste 4° trim/16, com maiores volumes e maior preço de
venda de minério de ferro e metais básicos, como o níquel e o cobre, aliado a nova
melhora na estrutura de custos e despesas, com o custo caixa C1 FOB no porto (que exclui
royalties) ficando em US$ 13,3 por tonelada, queda de US$ 1,6 /t no acumulado de 2016
ante 2015. Com isso, o EBITDA da companhia em 2016 cresceu mais de 70% em relação ao
ano anterior, na comparação entre o 4° trim/16 e o 4° trim/15 a alta foi de mais de 240%,
encerrando o ano com margem EBITDA de 41,5%. Já o lucro líquido acabou sendo
afetado, em magnitude maior do que a esperada, pelo novo impairment de ativos, mas
expurgando esse evento o lucro da companhia também superou as expectativas,
revertendo o prejuízo registrado doze meses atrás para lucro de US$ 2,7 bilhões neste 4°
trim/16. O processo de desinvestimentos e as outras iniciativas adotadas para redução de
sua alavancagem também mostraram interessante resultado, com o índice dívida líquida/
EBITDA ajustado caindo para 2,0x ante a relação de 3,9x registrada em 2015. Juntos aos
resultados, a Vale também propôs distribuição de JCP no valor bruto de R$ 0,9055 por
ação ON ou PN, equivalente a um yield em torno de 2,6%. As ações devem ficar ex
proventos no dia 24/04/17 e o pagamento deve ocorrer a partir do dia 28/04/17. Os
papéis da companhia devem reagir de forma positiva a tais resultados. Reiteramos nossa
recomendação de compra para VALE5.
Marcopolo (POMO4) apresenta fraco resultado. A primeira vista o resultado da
Marcopolo pode parecer positivo, pelo expressivo crescimento do EBITDA e lucro líquido

na comparação de 2016 ante 2015, porém esse resultado se deve em boa medida a
receita, não recorrente, de R$ 190,4 milhões decorrente da venda de sua participação no
capital da empresa canadense New Flyer. Expurgando esse evento, os números da
companhia continuaram refletindo o adverso contexto macroeconômico, com queda
anual de 20,4% no volume de produção de ônibus. O faturamento do mercado interno
recuou 30,6% em 2016 ante 2015, sendo parcialmente compensado pela alta de 27,3% no
volume de exportações. Todavia, as vendas ao mercado externo possuem menores
margens, o que aliado a menor diluição dos custos fixos pressionou a margem bruta do
período. Os números reportados pela companhia ficaram aquém do esperado, ainda que
a expectativa já não fosse muito boa, portanto, seus papéis podem apresentar reação
negativa a tal divulgação.
Cenário adverso pressiona resultados da Ultrapar (UGPA3). A anêmica atividade
doméstica pressionou o volume de vendas de combustíveis, que caiu 14% ante o 4°
trim/15, levando a retração de 8% na receita líquida da Ipiranga. Já o desempenho da
Oxiteno foi impactado pela valorização cambial, pela redução no preço de produtos
químicos no mercado internacional e aumento no custo com matérias primas. Por outro
lado, a Ultragaz apresentou interessante resiliência operacional, assim como a Ultracargo
e Extrafarma que continuaram apresentando melhora. No consolidado, o rígido controle
sobre custos e despesas possibilitou o sutil aumento na margem EBITDA do período. A
companhia também anunciou a distribuição de dividendos no valor de R$ 0, 87 por ação,
o equivalente a um yield de cerca de 1,3%, papéis ficam ex no próximo dia 02 de março.
Esse desempenho deve trazer impacto marginalmente negativo para os papéis da Ultra
no pregão de hoje.
Fraco resultado da Energias do Brasil (ENBR3). O volume de energia distribuída caiu 4,2%
no 4° trim/16, enquanto que o volume de energia vendida a partir da geração hidrelétrica
recuou 3,9% na mesma base de comparação, fato que aliado ao expressivo crescimento
na rubrica de gastos gerenciáveis, afetado pelo maior custo com provisão para liquidação
duvidosa e pela mudança na contabilização da valor justo do ativo financeiro indenizável
pressionou a geração de caixa e margens do período. O EBITDA caiu 43,8% na comparação
do 4° trim/16 com o 4° trim/15, enquanto que o lucro líquido recuou 90,6% na mesma
base de comparação. Diante desse resultado fraco e abaixo das estimativas do mercado,
os papéis ENBR3 podem ficar pressionados no pregão de hoje.
A reestruturação da Le Lis Blanc (LLIS3) pode vir a trazer bons resultados. Ainda não foi
desta vez que os números da companhia vieram positivos, mas a reestruturação vem
trazendo efeito e neste 4T16, seus números até que vieram melhores. A companhia
conseguiu melhorar a produtividade da base de lojas, reportou ganho de rentabilidade e
expansão em sua geração de caixa. Para 2017, seus planos ainda não são de retomada da
expansão da área de vendas no curto / médio prazo. Ao longo de 2016, a base de lojas da
companhia variou de 328 para 327 lojas. Acreditamos que o impacto para suas ações
tendem a ser de neutro para positivo no pregão de hoje.
AGENDA DE DIVIDENDOS

AGENDA DE RESULTADOS

Bons negócios.

