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Bolsa 

Em mais um dia de realização o Ibovespa terminou a quinta-feira em queda de 

1,01%, aos 79.405 pontos, em linha com o comportamento das bolsas 

americanas e sem notícias no campo político interno. O giro financeiro foi de 

R$ 11,7 bilhões, acima da média de R$ 9,6 bilhões do mês de julho. Destaque 

de alta para Vale e Ambev e de queda para as ações do setor financeiro. A 

agenda interna hoje traz os dados de crédito e o Resultado primário do 

governo central, ambos do mês de junho. Nos EUA destaque para o PIB do 

2T18 e o índice de Sentimento da Universidade de Michjgan de julho. Pela 

manhã o dia estava positivo lá fora, com futuros americanos e bolsas na Europa 

em alta. Por aqui alguns resultados do 2T18 como referência, tendo Lojas 

Renner melhor que o esperado e números abaixo do previsto da Localiza e 

Fleury. 

Câmbio 

O dólar voltou a subir ontem acompanhando o movimento externo da moeda 

americana. O noticiário político interno não influenciou os preços. Em dia de 

volume reduzido, o dólar à vista fechou em alta de 1,14% a R$ 3,7467, perto da 

máxima, enquanto o dólar para agosto registrava alta de 1,56%, a R$ 3,7480. 

Juros  

Ontem, em linha com o comportamento do câmbio, o mercado de juros 

acentuou o movimento de alta no período da tarde, notadamente nas taxas 

longas. Os contratos de curto e médio prazo fecharam perto da estabilidade, 

com viés de queda. Em dia de liquidez reduzida, o DI para janeiro de 2019 

fechou em 6,625%, de 6,627% do dia anterior. O DI para janeiro de 2020 caiu 

de 7,93% para 7,91%. A taxa do DI para janeiro de 2021 fechou estável em 

8,94% e a do DI para janeiro de 2023 subiu de 10,24% para 10,30%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

10:30 Empréstimos  pendentes  (m/m) Junho 0.50%

10:30 Total  emprestado em aberto Junho 3107 bi

10:30 Taxa de inadimplência  de empréstimos  pessoais Junho 5.00%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

9:30 PIB anual izado (t/t) 2T 4.20% 2.00%

9:30 Consumo pessoal 2T 3.00% 0.90%

9:30 PIB - Índice de preços 2T 2.30% 2.20% 70
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ELET3

ELET6

ENBR3

CVCB3

UGPA3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 79,405 (1.0) 9.1 3.9

Ibovespa Fut. 79,775 (0.9) 3.3 2.6

Nasdaq 7,852 (1.0) 4.6 13.7

DJIA 25,527 0.4 5.2 3.3

S&P 500 2,837 (0.3) 4.4 6.1

MSCI 2,162 0.0 3.5 2.8

Tóquio 22,713 0.6 1.8 (0.2)

Xangai 2,874 (0.3) 0.9 (13.1)

Frankfurt 12,809 1.8 4.1 (0.8)

Londres 7,663 0.1 0.3 (0.3)

Mexico 49,438 (0.3) 3.7 0.2

India 37,337 1.0 5.4 9.6

Rússia 1,149 0.6 (0.5) 0.0

Dólar - vista R$ 3.75 1.5 (3.3) 13.1

Dólar/Euro $1.16 (0.7) (0.4) (3.0)

Euro R$ 4.36 0.8 (3.7) 9.6

Ouro $1,222.64 (0.7) (2.4) (6.2)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Usiminas (USIM5) - Resultados do 2T18 com redução nas vendas e no EBITDA 

Nossa recomendação para USIM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 13,80 por ação, 

indicando um potencial de alta em 51%.  Este ano, USIM5 subiu 0,8% enquanto o Ibovespa 

teve alta de 3,9%. 

Os resultados Usiminas no 2T18, divulgados nesta manhã, apresentaram redução nas 

vendas e no EBITDA, que somado a uma forte alta no custo financeiro, levou ao prejuízo.   

Estes números fracos foram consequência do impacto da greve dos caminhoneiros, que 

reduziu as vendas de aço e minério, e da desvalorização do real, que elevou em muito as 

despesas financeiras no trimestre. 

No 2T18, Usiminas contabilizou um prejuízo de R$ 32 milhões (R$ 0,03 por ação), contra um 

lucro de R$ 140 milhões (R$ 0,12/ação) no trimestre anterior. 

Usiminas - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida 3.204 3.244 -1,2% 2.549 25,7%

Lucro Bruto 583 612 -4,8% 382 52,5%

Margem bruta 18,2% 18,9% -0,7 pp 15,0% 3,2 pp

EBITDA Ajustado 519 641 -19,1% 750 -30,8%

Margem EBITDA 16,2% 19,8% -3,6 pp 29,4% -13,2 pp

Resultado Financeiro -277 -134 106,8% -171 61,5%

Lucro Líquido -32 140 - 117 -

Vendas de Aço - mil ton. 977 1.089 -10,3% 990 -1,3%

Preço Médio Siderurgia - R$/t. 2.992 2.758 8,5% 2.483 20,5%

Vendas de Minério - mil tons. 1.386 1.806 -23,3% 629 120,3%

Fonte: Usiminas  

As vendas totais de aço da Usiminas no 2T18 tiveram queda de 1,3%, comparadas ao 2T17 

(-10,3% em relação ao 1T18), principalmente pelo impacto negativo da greve dos 

caminhoneiros.  Comparado ao 2T17, as exportações tiveram baixa de 4,7% e as vendas no 

mercado interno caíram 0,7%. Em relação ao trimestre anterior, as exportações diminuíram 

15,9% e os embarques para o mercado interno caíram 9,2%.  

Uma boa notícia no trimestre, que diminuiu o impacto da redução nos volumes vendidos, 

foi a elevação do preço médio de venda do aço, que subiu 20,5% em relação ao 2T18 e 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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8,5% comparado ao trimestre anterior.  Isso ocorreu pelas correções de preço, elevação das 

vendas de produtos de maior valor agregado e concentração no mercado interno. 

O custo caixa da produção de aço no 2T18 ficou em R$ 2.015 por tonelada valor 7,8% maior 

que no trimestre anterior, com aumento devido à elevação no dispêndio com a aquisição 

de placas de terceiros e matérias-primas (carvão e minério de ferro).  Em relação ao 2T17, o 

aumento no custo de caixa da produção de aço foi de 16,7%. 

As vendas totais de minério de ferro caíram 23,3% em relação ao trimestre passado, por 

conta da diminuição das exportações em 37,2%.  Vale lembrar que as vendas para o 

exterior foram retomadas no segundo semestre do ano passado.  A queda no preço médio 

do minério no mercado internacional e os menores volumes levaram este segmento a 

contribuir menos no trimestre para o resultado consolidado. 

No 2T18, a empresa conseguiu manter controladas suas despesas operacionais, o que 

limitou a queda na rentabilidade.  No entanto, no trimestre a Usiminas teve um maior 

volume de “Outras Despesas” (R$ 187 milhões contra R$ 110 milhões no 1T18), em função, 

principalmente, maiores provisões para demandas judiciais. 

O resultado financeiro negativo cresceu no trimestre. No 2T18, as despesas financeiras 

líquidas somaram R$ 277 milhões, valor 61,5% maior que no 2T17.  Isso foi consequência da 

forte desvalorização do real no trimestre. 

A divida líquida (R$ 4,7 bilhões) aumentou 15,1% no trimestre, mas caiu 5,2% nos últimos 

doze meses. O aumento na dívida se deve basicamente à desvalorização do real. É 

importante lembrar que no 1T18 a empresa fez pagamentos importantes (valor líquido de 

US$ 180 milhões) em bonds e mais R$ 379 milhões para amortização de financiamentos. 

 

Ecorodovias (ECOR3) - Alíquota menor de IR permitiu um lucro líquido ligeiramente 
melhor no 2T18 

Nossa recomendação para ECOR3 é de Compra com Preço Alvo de R$ 12,00 e potencial de 

alta em 47%.  Em 2018 esta ação caiu 31,0% enquanto o Ibovespa subiu 3,9%. 

Os resultados da Ecorodovias no 2T18, comparado ao mesmo período do ano passado, 

apresentaram redução no tráfego, na receita e nas margens operacionais.  Porém, uma 

alíquota menor de Imposto de Renda permitiu um lucro líquido ligeiramente melhor que no 

2T17. O resultado do trimestre foi impactado pela greve dos caminhoneiros e a suspensão 

da cobrança do eixo suspenso em três rodovias.  A empresa calculou uma perda de receita 

pela greve de R$ 47 milhões. 
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O lucro líquido comparável no 2T18 somou R$ 80 milhões (R$ 0,14 por ação), sendo 4,0% 

maior que no mesmo período de 2017, mas 45,4% inferior ao 1T18. 

Ecorodovias - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida (1) 584 662 -11,7% 594 -1,7%

Custo dos Sev. Prestados (2) -265 -271 -2,5% -259 2,2%

Lucro Bruto 319 390 -18,1% 335 -4,7%

EBITDA (Pró-forma comparável)401 490 -18,1% 412 -2,6%

Margem EBITDA 68,7% 74,1% -5,4 pp 69,3% -0,6 pp

Resultado Financeiro -119 -104 14,9% -120 -0,6%

Lucro Líquido (Comparável) 80 146 -45,4% 76 4,0%

Fonte: Ecorodovias

(1) Sem considerar Receita de Construção

(2) Sem considerar Custos de Construção  

O tráfego no trimestre foi severamente impactado pela greve dos caminhoneiros (21 de 

maio a 3 de junho) e pela isenção na cobrança do eixo suspenso.  Esta isenção começou na 

Ecovia Caminho do Mar no dia 29 de maio, sendo que na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas 

o iniciou foi em 31 de maio. 

No 2T18, o tráfego nas sete concessões rodoviárias administradas pela Ecorodovias foi de 

67,9 milhões de veículos equivalentes, com uma queda de 5,1%.  O pior desempenho ficou 

com os veículos pesados, que tiveram redução de 6,3% no tráfego.  As rodovias que tiveram 

maior redução no tráfego foram a Ecovias dos Imigrantes e a Ecovia Caminho do Mar, as 

duas com quedas de 9,1%. 

Desconsiderando a cobrança de pedágio para eixos suspensos e o período de greve, o 

tráfego total cresceu 2,8% no 2T18, comparado ao 2T17. 

Ecorodovias - Volume de Tráfego

Pesados Leves Total

milhões veíc. equivalentes 2T18 2T17 Var. 2T18 2T17 Var. 2T18 2T17 Var.

Ecovias dos Imigrantes 6.547 7.199 -9,1% 7.540 7.598 -0,8% 14.087 14.797 -4,8%

Ecopistas 6.056 6.190 -2,2% 13.197 13.598 -2,9% 19.253 19.788 -2,7%

Ecovia Caminho do Mar 3.158 3.473 -9,1% 859 878 -2,2% 4.017 4.351 -7,7%

Ecocataratas 3.971 4.295 -7,5% 2.229 2.490 -10,5% 6.200 6.785 -8,6%

Ecosul Rodovias do Sul 5.217 5.666 -7,9% 1.444 1.634 -11,6% 6.661 7.300 -8,8%

ECO101 7.184 7.494 -4,1% 3.391 3.687 -8,0% 10.575 11.181 -5,4%

Ecoponte 1.018 1.075 -5,3% 6.076 6.242 -2,7% 7.094 7.317 -3,0%

Trafego Consolidado 33.151 35.392 -6,3% 34.736 36.127 -3,9% 67.887 71.519 -5,1%

Fonte: Ecorodovias  
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A tarifa média no 2T18 foi de R$ 8,61 valor 2,0% maior que no mesmo trimestre do ano 

passado. O maior aumento no período ocorreu na Ecosul, com as correções dadas pelo 

reajuste anual, o degrau tarifário, um aditivo contatual e mais revisões. 

Os custos e despesas operacionais continuam controlados. No 2T18, o total destes itens 

caiu 2,2%, em relação ao 2T17, principalmente com a redução nos Serviços de terceiros (-

3,0%). A diminuição na Provisão para Manutenção (47,2%), com a reversão de valores 

estimados a maior, também foi muito importante para redução destes custos. 

O resultado financeiro negativo do trimestre foi praticamente igual ao 2T17. Os aumentos 

nos pagamentos de juros sobre debentures e os maiores custos com a variação cambial 

foram por um forte aumento nas receitas com as aplicações financeiras. 

A dívida líquida consolidada ao final do 2T18 era de R$ 4,6 bilhões, que cresceu 4,7% no 

trimestre e 8,0% em doze meses.  A relação dívida líquida/EBITDA no 2T18 ficou em 2,6x, 

ligeiramente maior que os 2,5x do trimestre anterior e igual ao mesmo trimestre de 2017. 

Os investimentos da Ecorodovias somaram R$ 207 milhões no 2T18, maiores em 6,5% em 

relação ao 2T17. Para 2018, a empresa estimou que investirá R$ 889 milhões, um valor 

15,0% superior ao que foi realizado em 2017. 

 

Localiza ON (RENT3) - Resultados do 2T18 

RENT3 está sendo negociada com múltiplos de Preço/Lucro em 23,5x para os resultados 

projetados pelo mercado (Bloomberg) para 2018 e 20,3x para 2019.  O Preço Justo médio é 

de R$ 29,80 por ação, indicando um potencial de alta em 17%. 

Comparado ao mesmo período de 2017, o resultado da Localiza no 2T18 mostrou um 

grande ganho de receita e do lucro, mas perda de margem.  Isso ocorreu em função da 

compra da subsidiária brasileira da Hertz, cuja integração ocorreu no dia 1 de 

setembro/2017.  Em relação ao 1T18, os números deste trimestre foram piores por conta 

dos impactos na economia derivados da greve dos caminhoneiros.  A Localiza estimou que 

suas perdas com a greve somaram R$ 15 milhões na receita, mais custos adicionais de R$ 2 

milhões. 

O lucro líquido da Localiza no 2T18 foi de R$ 142 milhões (R$ 0,21 por ação), valor 9,7% 

maior que no 2T17, mas 19,4% abaixo do trimestre anterior. 
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Localiza - Resultados Trimetrais

R$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida 1.740 1.823 -4,5% 1.346 29,3%

Lucro Bruto 545 582 -6,2% 443 23,0%

Margem Bruta 31,3% 31,9% -0,6 pp 32,9% -1,6 pp

EBITDA 348 397 -12,5% 299 16,4%

Margem EBITDA 20,0% 21,8% -1,8 pp 22,2% -2,2 pp

Lucro Líquido 142 176 -19,4% 129 9,7%

     

Aluguel de Carros - No. de Diárias - mil 8.234 8.139 1,2% 5.566 47,9%

Aluguel de Frotas - No. de Diárias - mil 3.658 3.576 2,3% 3.012 21,4%

Fonte: Localiza  

O número de diárias no principal negócio da empresa (Aluguel de Carros), no 2T18, cresceu 

47,9% na comparação com o 2T17 e teve elevação de 1,2% em relação ao trimestre 

anterior, mesmo com a greve.  O crescimento na comparação com o ano passado se deve à 

incorporação da Hertz. 

No 2T18, a tarifa média de R$ 69,7 no Aluguel de Carros foi 7,0% menor que no trimestre 

anterior e 6,2% inferior à do 2T17.  Esta queda foi consequências da greve ocorrida em 

maio e também de uma redução sazonal pelo fim da temporada de férias. 

A divisão de Aluguel de Frotas obteve crescimento no volume de diárias (21,4% em relação 

ao 2T17) e mesmo comparado ao trimestre anterior (+2,3%).  Porém, houve uma queda de 

6,0% na diária média, devido a precificação que reflete a redução nas taxas de juros no país 

e também pela absorção de contratos da Hertz com preço médio menor. 

No segmento de Seminovos, a Localiza aumentou para 100 seu número de lojas e foram 

vendidos 23,6 mil carros, um aumento de 17,0% em relação ao 2T17. 

Os aumentos de custos com a absorção da Hertz e outros específicos do trimestre, levaram 

à redução da margem EBITDA no 2T18.  Além dos custos da greve, a Localiza também teve 

aumento de despesas, que impactaram o EBITDA em R$ 39 milhões e o lucro líquido em R$ 

29 milhões.  Com isso, o EBITDA do 2T18 (R$ 348 milhões) ficou 12,5% menor que no 1T18.  

A margem EBITDA caiu 1,8 ponto percentual em relação ao 1T18 e 2,2 pp comparado ao 

2T17. 

Ao final do 2T18, a dívida líquida da Localiza era de R$ 4,6 bilhões, com aumento de 19% no 

semestre e 115,2% em doze meses.  A elevação da dívida no trimestre ocorreu por maiores 

dispêndios de caixa, quando a empresa não descontou recebíveis e antecipou os 

pagamentos a fornecedores. O forte aumento no endividamento no ano é, principalmente, 

devido aos custos de aquisição da Hertz e a dívida que foi assumida. A relação dívida 

líquida/EBITDA era de 1,8x no 2T17, subiu para 2,9x no 4T17 e 3,1x no 2T18.  
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Grendene (GRND3) – Operacional positivo, mas com financeiro contraindo o lucro líquido 

A ação GRND3 encerrou ontem cotada a R$ 43,30 acumulando desvalorização de 8,0% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 71,2 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 1,03x o valor patrimonial. 

A administração da companhia propôs a segunda distribuição antecipada de dividendos 

relativos ao saldo apurado em 30/06/2018, no valor de R$ 33.685.929,15 equivalente a R$ 

0,037418208/ação (retorno de 0,46% dada a última cotação), pagos a partir de 22 de 

agosto de 2018. 

Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações GRND3 inscritos até a data de 06 

de agosto de 2018, as ações GRND3 passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 07 

de agosto de 2018. 

A Grendene divulgou ontem seus resultados referentes ao 2T18 e ao 1S18, ambos 

comparados ao mesmo período do ano anterior. No trimestre, a companhia reportou 

queda de 28,4% do lucro líquido, para R$ 65,8 milhões (0,07/ação), em função do aumento 

com os custos do produto vendido, por sua vez contraindo em 1pp a margem bruta de 

44,0%, além do menor resultado financeiro do período. Do mesmo modo, no acumulado 

dos seis primeiros meses do ano, a companhia registrou recuo de 15,9% no lucro líquido do 

período, para R$ 221,9 milhões (0,25/ação) dado o aumento do CPV e um menor resultado 

financeiro. 

Segundo a companhia, no 2T18 vários acontecimentos afetaram seus negócios. A 

paralização dos caminhoneiros interrompeu a tímida recuperação do consumo brasileiro, 

embora não tenha afetado sua produção, houve danos no sell-out com o varejo 

apresentando estoques mais elevados. Além disso, afetou as exportações, especialmente 

para América Latina, cujo transporte é rodoviário. 

O trimestre ainda foi marcado pela desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, 

favorecendo a receita de exportação, embora os volumes exportados no 2T sejam 

sazonalmente baixos.  

A companhia não utiliza políticas de “hedge accounting” fazendo com que os lucros ou 

prejuízos das operações de câmbio sejam reconhecidos todos os meses, o que não 

necessariamente ocorre com os efeitos das variações cambiais sobre o objeto de hedge. 

Dito isso, no 2T18, sempre comparado ao mesmo período do ano anterior, a companhia 

reportou crescimento de 1,4% na receita líquida, para 446,1 milhões. O resultado se 

mostrou explicado principalmente pelo aumento de 5,0% na receita bruta do mercado 

externo, dado o aumento da receita bruta média por par em função do efeito da 
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desvalorização cambial. Nos 6M18, a receita líquida somou R$ 991,9 milhões, 4,4% maior 

que o registrado no mesmo período do ano anterior. 

O CPV no 2T18 foi 3,1% (a/a) maior, para R$ 249,8 milhões (56% da ROL). No 6M18, o 

crescimento foi de 6,2%, para R$ 536,4 (54% da ROL). Os aumentos se deram em função do 

maior custo com algumas matérias primas, a exemplo de resinas e óleos plastificantes. 

Com isso, a margem bruta no 2T18 passou de 45,0% para 44,0% e nos 6M18 de 46,8% para 

45,9%. 

As despesas operacionais apresentaram redução de 4,7% no trimestre e 1,9% no 

acumulado do ano, com destaque para o incremento da publicidade digital, cujo efeito tem 

sido observado pela queda em proporção à receita líquida. 

O EBITDA no trimestre cresceu 9,0%, para R$ 78,7 milhões, com a margem crescendo 1,2 

pp, para 13,9%. No acumulado do ano, o EBITDA somou R$ 215,2 milhões, com aumento de 

0,8 p na margem, para 1,0 pp. 

Já o resultado financeiro, que no 2T17 foi positivo de R$ 59,3 milhões, recuou para R$ 19,8 

milhões, em função da depreciação do real frente ao dólar. No 1S18, o resultado financeiro 

foi positivo em R$ 72,4 milhões, mas 47,0% menor que o registrado no mesmo período do 

ano anterior. 

Dado o menor resultado financeiro no 1S18, haja vista a sazonalidade do período, era 

esperado que o efeito da redução dos resultados financeiros fosse bem maior que o 

aumento de resultados operacionais resultando num lucro líquido menor. 

 

Copasa (CSMG3) – Lucro no 2T18 de R$ 110 milhões, em linha com o 2T17 

A Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (Copasa) reportou no 2T18 um lucro 

líquido de R$ 110,1 milhões, com leve queda de 0,7% em relação aos R$ 110,8 milhões de 

igual trimestre do ano anterior. A empresa registrou crescimento de volume e preços, mas 

o comportamento dos custos e despesas, em linha com a alta das receitas, resultou na 

estabilidade do EBITDA e do Lucro. 

Ao preço de R$ 43,00/ação as CSMG3 registram alta de 6,9% este ano. O preço justo de R$ 

54,00 corresponde a um potencial de alta de 25,6% para suas ações. Os múltiplos para 2018 

são: P/L de 7,6x e VE/EBITDA de 4,9x. 

A receita líquida cresceu 9,2% entre os trimestres comparáveis para R$ 1,02 bilhão, Os 

custos e despesas registraram alta de 9,1% para R$ 807 milhões, resultando na estabilidade 
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do EBITDA que passou de R$ 342 milhões no 2T17 para R$ 344 milhões no 2T18, após leve 

alta de 0,5%. A margem EBITDA caiu de 34,6% no 2T17 para 32,5% neste 2T18. 

Ao final de junho a dívida líquida da Copasa era de R$ 3,1 bilhões, equivalente a 2,0x o 

EBITDA, que se compara a 1,9x de junho/17. No primeiro semestre, a companhia realizou 

investimentos de R$ 286 milhões, volume 40% maior que no 1S17.  

Para o ano de 2018, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no 

percentual correspondente a 50% do Lucro Líquido Ajustado. O retorno em base de 12 

meses é de 6,5%. 

 

Equatorial Energia S.A. (EQTL3) – Ações sobem após Leilão da Cepisa 

Em leilão na B3 ontem (26/julho) a Equatorial sagrou-se vencedora da concessão de serviço 

público de distribuição de energia elétrica associada à transferência do controle acionário 

da distribuidora de energia elétrica Companhia Energética do Piauí (Cepisa).  

A companhia ofertou no Leilão o índice 119,00, o qual foi o maior índice combinado de 

deságio na flexibilização regulatória e outorga. Verificadas as condicionantes previstas no 

Edital, dentre elas a homologação do resultado do Leilão pela Comissão de Licitação, a 

companhia adquirirá aproximadamente 89,94% do capital social total e votante da Cepisa, 

em contrapartida ao pagamento de R$ 45,5 mil para a Eletrobras.  

Ontem as ações da Equatorial fecharam em alta de 3,29% em resposta à aquisição. A 

Equatorial deve investir perto de R$ 1,0 bilhão na Cepisa, sendo esperados “ganhos 

relevantes de sinergia na aquisição”, e na interação com Cemar e Celpa. Em adição, a 

Equatorial está analisando as demais distribuidoras da Eletrobras que serão colocadas à 

venda. 

Além da compra da participação acionária, a companhia também celebrará acordo de 

acionistas com a Eletrobras e contrato de concessão do serviço público de distribuição de 

energia elétrica com a União. A aquisição depende da aprovação do Cade e da Aneel. 

Adicionalmente, de acordo com os termos do Edital, a companhia deverá adquirir eventuais 

sobras das 74.790.616 ações ordinárias e 3.582.784 ações preferenciais da Cepisa, 

representativas de aproximadamente 10,06%, que serão ofertadas aos empregados e 

aposentados da Cepisa.  

Além disso, será assegurado à Eletrobras o direito de, dentro de 6 meses a contar da data 

de liquidação da Operação, realizar um aumento de capital de forma a aumentar a sua 

participação societária em até 30% no capital social total da Cepisa. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  24/07/2018  
Fluxo de Capital Estrangeiro 

 24/7/18 30 dias Mês Ano

Saldo 38,4 4.976,2 5.063,4 (4.884,4)
Fonte: BMFBovespa  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 160.901 138.504

Venda 66.400 235.079

Líquido 94.501 -96.575

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Julho 2018

CDS Brasil 5 anos 0.53% -20.45% 32.73%

Minerio de Ferro 2.92% 0.20% -15.66%

Petroleo Brent -0.05% -6.22% 11.91%

Petroleo WTI -0.17% -6.28% 15.11%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Segunda-fei ra 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

30/07/2018 10:30 BR Resultado primário do setor públ ico consol idado Junho -8,2 bi

10:30 BR Resultado nominal  do setor públ ico consol idado Junho -47,9 bi

10:30 BR Coeficiente % da dívida/PIB Junho 51,00%

15:00 BR Balança Comercia l  semanal 29/jul

11:00 EUA Vendas  de casas  pendentes  (m/m) Junho -1,00%

11:00 EUA Vendas  de casas  pendentes  NAS A/A Junho -3,00%

11:30 EUA Fed Dal las  - Atividade da  manufatura Julho 31,00 36,50

06:00 EURO Confiança na  economia Julho 112,30

06:00 EURO Indicador de Cl ima para  os  Negócios Julho 1,39

06:00 EURO Confiança industria l Julho 6,90

06:00 EURO Confiança em serviços Julho 14,40

06:00 EURO Confiança do consumidor Julho

22:00 CH PMI não manufatura Julho 55,00

22:00 CH PMI Manufatura Julho 51,50

Terça-feira 09:00 BR Taxa de desemprego nacional Junho 13,00%

31/07/2018 09:30 EUA Índice de Custo de Emprego 2T 1,00% 1,00%

09:30 EUA Principa l  DCP (a/a) Junho 2,00%

09:30 EUA Renda pessoal Junho

09:30 EUA Gastos  pessoais Junho 1,00% 0,00%

09:30 EUA Gastos  pessoais  rea is Junho

06:00 EURO IPC principa l  (a/a) Julho 1,00%

06:00 EURO Estimativa  do IPC (a/a) Julho 2,00%

06:00 EURO PIB sazonal   (t/t) 2T

06:00 EURO PIB sazonal  (a/a) 2T 3,00%

Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 31/jul 0,00%

01/08/2018 09:00 BR Fabricação PPI (m/m) Junho 3,00%

09:00 BR Fabricação PPI (a/a) Junho 0,10

BR Taxa Sel ic 01/ago 7,00% 7,0%

BR Uti l i zação da  capacidade CNI (Sazonal ) Junho 76,0%

08/jun BR Vendas  de veículos  Fenabrave Agosto 201.987

08/jun BR Balança comercia l  mensal Julho 5882 mi

08/jun BR Total  de exportações Julho 20202 mi

08/jun BR Total  de importação Julho 14320 mi

09:15 EUA ADP - Variação setor empregos Julho 178 mi l 177 mi l

10:45 EUA PMI Manufatura  Marki t EUA Julho

11:00 EUA Gastos  com construção (m/m) Junho 0,00% 0,00%

11:00 EUA ISM Manufaturados Julho 59,10 60,20

05:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Julho

Quinta-feira 05:00 BR IPC-Fipe (mensal ) Julho 1,00%

02/08/2018 09:00 BR Produção industria l  (m/m) - AS Junho -11,00%

09:00 BR Produção industria l  (a/a) Junho -7,00%

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 28/jul

09:30 EUA Seguro-desemprego 21/jul

06:00 EURO IPP (m/m) Junho 1,00%

06:00 EURO IPP (a/a) Junho 0,03

22:45 CH Caixin China  PMI Composto Julho 53,00

22:45 CH Caixin China  PMI Serviços Julho 53,90



 

Página | 13  
 

27 de julho  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

 

 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  

mmariante@plannercorretora.com.br  

 

Luiz Francisco Caetano, CNPI  

lcaetano@plannercorretora.com.br  

 

Victor Luiz de Figueiredo Martins,  

vmartins@plannercorretora.com.br 

 

Ricardo Tadeu Martins, CNPI 

rmartins@planner.com.br 

 

 

  

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 

expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


