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Bolsa 

O último pregão de julho marcou queda de 1,31% no Ibovespa fechando em 

79.220 pontos. O volume financeiro foi de R$ 9,6 bilhões. No acumulado do 

mês a valorização do índice foi expressiva, (8,88%). A recuperação da bolsa foi 

sustentada pela volta dos investidores estrangeiros às compras, após o saldo 

negativo de junho. Hoje a agenda econômica traz dados importantes nos EUA, 

com destaque para a decisão do FOMC no meio da tarde. Indicadores 

domésticos e da zona do euro são pouco relevantes e a taxa Selic, com previsão 

de estabilidade, será conhecida no final do dia. As bolsas internacionais (Ásia e 

Europa) mostram predomínio de queda nesta quarta-feira. O mês de agosto 

será influenciado ainda pela safra de resultados do 1S18 e pelo avanço do 

processo eleitoral. 

Câmbio 

A moeda americana encerrou julho com desvalorização de 3,15% mesmo com 

pouca atuação do Banco Central com leilões de swap. Ontem, o dólar subiu 

0,70% cotado a R$ 3,75540 no fechamento. 

Juros  

No fechamento de julho as taxas de juros futuros tiveram comportamento 

moderado, ficando perto da estabilidade no curto prazo e com ligeira alta na 

ponta mais longa. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/19 fechou em 6,620%, de 6,627% no ajuste anterior e para jan/25 a taxa 

avançou de 10,90% para 10,98%. 

  

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

8:00 FGV: IPC-S (m/m) 31-Jul 0.19% 0.17% 0.38%

9:00 Fabricação PPI (m/m) Junho 2.61%

9:00 Fabricação PPI (a/a) Junho 9.66%

Taxa Sel ic 1-Aug 6.50% 6.50%

Uti l i zação da capacidade CNI (Sazonal ) Junho 76.00% 76.00%

0:00 Vendas  de veículos  Fenabrave Agosto 201,987

0:00 Balança comercia l  mensal Julho 5700 mi 5882 mi

0:00 Total  de exportações Julho 23600 mi 20202 mi

0:00 Total  de importação Julho 17800 m 14320 mi

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

9:15 ADP - Variação setor empregos Julho 178 mi l 177 mi l

10:45 PMI Manufatura  Markit EUA Julho 186 mi l 177 mi l

11:00 Gastos  com construção (m/m) Junho 0.30% 0.40%

11:00 ISM Manufaturados Julho 59.10 60.20

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

5:00 PMI Manufatura  Zona do Euro Julho 55.1 55.10 55.10
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 79,220 (1.3) 0.0 3.7

Ibovespa Fut. 79,280 (1.4) 0.0 1.9

Nasdaq 7,672 0.5 0.0 11.1

DJIA 25,415 0.4 0.0 2.8

S&P 500 2,816 0.5 0.0 5.3

MSCI 2,153 0.2 0.0 2.4

Tóquio 22,747 0.9 0.9 (0.1)

Xangai 2,825 (1.8) (1.8) (14.6)

Frankfurt 12,806 0.1 0.0 (0.9)

Londres 7,749 0.6 0.0 0.8

Mexico 49,698 (0.0) 0.0 0.7

India 37,522 (0.2) (0.2) 10.2

Rússia 1,173 0.9 0.0 0.0

Dólar - vista R$ 3.76 0.7 0.0 13.4

Dólar/Euro $1.17 (0.1) 0.0 (2.6)

Euro R$ 4.39 0.6 0.0 10.4

Ouro $1,224.09 0.2 0.0 (6.1)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Smiles (SMLS3) - Lucro líquido de R$ 114,2 milhões no 2T18, queda de 20,7% em relação 
ao 2T17 

A companhia justifica o resultado mais fraco pela atividade econômica e pelo impacto da 

greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo, aumento do preço do petróleo, etc.  

A ação SMLS3 encerrou o mês de julho, cotada a R$ 51,20 acumulando queda de 29,01% no 

ano e ligeira alta de 1,38% no mês. O valor de mercado da companhia é de R$ 8,3 bilhões 

atualmente. 

Destaques do 2T18: (2T18/2T17) 

• A receita líquida atingiu R$ 198,1 milhões, redução de 8,9% ante um aumento de 

27,7% no custo dos serviços prestados. Com isso, a margem bruta caiu de 94,7% para 92,6% 

no período comparativo; 

• As despesas operacionais aumentaram 35,2% no 2T18 somando R$ 53,0 milhões; 

• A receita financeira líquida somou R$ 38,1 milhões, redução de 12,8%, devido à queda 

na taxa de juros; 

• O EBITDA também teve queda de 20,8% no período, somando R$ 134,9 milhões; 

• Em consequência dos números mais fracos, o resultado líquido registou queda de 

20,7% somando R$ 114,2 milhões ante um lucro de R$ 143,9 milhões no 2T17.  

• Aumento de 21,9% no acúmulo de milhas, somando 25,0 bilhões no 2T18; 

• O resgate de milhas cresceu 16,5% atingindo 19,1 bilhões. 

 

Arezzo (ARZZ3) – Lucro líquido do 1S18 soma R$ 60,2 milhões, queda de 2,0% em relação 
ao 1S17 

A Arezzo registrou crescimento na receita líquida e no lucro bruto, mas o aumento mais 

expressivo nas despesas operacionais e reversão do saldo financeiro de receita para 

despesa líquida pesaram sobre o resultado final.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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O lucro líquido do 2T18 ficou em R$ 33,1 milhões contra R$ 39,3 milhões no 2T17, queda de 

15,7% e no acumulado do ano redução foi de 2,0% passando de R$ 61,4 milhões no 1S17 

para R$ 60,2 milhões neste ano.  

A ação ARZZ3 encerrou julho cotada a R$ 42,65 com queda de 20,68% no ano. Ontem a alta 

foi de 3,42%. O valor de mercado da companhia é de R$ 3,83 bilhões. Temos recomendação 

de COMPRA para a ação com preços justo de R$ 49,00 o que implica uma valorização 

potencial de 14,9%.  

Destaques:  

• Abertura de 11 lojas no trimestre encerrando com crescimento de 8,0% da área de 

vendas nos últimos doze meses; 

• O número de pares vendidos somou 3.075 milhões no 2T18 e 5.817 milhões no 1S18, 

aumento de 18,8% e 13,0% respectivamente sobres os períodos anteriores; 

• Crescimento de 7,3% no número de bolsas no 2T18 e de 20,2% no 1S18; 

• Crescimento de 11,6% na receita bruta do 2T18, com expansão no mercado interno e 

nas exportações; 

• Com exceção da marca Schulz, as demais mostraram crescimento expressivo no 

faturamento; 

 

Cteep  – Transmissão Paulista (TRPL4) – Em base regulatória, forte crescimento do lucro 
no 2T18 

A companhia registrou em 2T18 um lucro líquido de R$ 342,4 milhões com forte 

crescimento ante os R$ 75,5 milhões de igual trimestre de 2017, impulsionado pelo 

recebimento da RBSE e marcado pela forte geração de caixa. 

As TRPL4 cotadas a R$ 61,34 /ação (valor de mercado de R$ 10,1 bilhões) registram queda 

de 1,0% este ano. Os múltiplos para 2018 são: P/L de 9,0x e VE/EBITDA de 6,3x. O preço 

justo de R$ 75,00/ação traz um potencial de alta de 22,3%. 
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Na comparação do 2T18 versus o 2T17, a receita líquida cresceu 181% para R$ 739,4 

milhões, impactada pelo reconhecimento de R$ 497,3 milhões da RBSE, cujo recebimento 

teve início em julho de 2017 (com impacto caixa em agosto de 2017). Contribuíram 

também para este aumento, a variação do IPCA na receita de O&M e a entrada em 

operação dos novos investimentos em reforços e melhorias. 

Já o EBITDA ajustado elevou-se 253,1% para R$ 682,9 milhões com margem de 92,4% acima 

da margem de 73,5% do 2T17, explicado, principalmente, pelo recebimento da RAP relativa 

à RBSE a partir do 3T17. Lembrando que neste critério (ajustado) o EBITDA exclui a 

equivalência patrimonial e outros efeitos não recorrentes e/ou não caixa, além de incluir o 

EBITDA das coligadas (ponderado pela participação da Cteep). 

Ao final de junho de 2018 a dívida líquida da companhia era de R$ 1,7 bilhão equivalente a 

0,7x o EBITDA regulatório. O seu baixo nível de alavancagem permite o financiamento do 

ciclo de crescimento previsto para os próximos anos, ao mesmo tempo em que o seu 

crescimento orgânico acontece através de Projetos de reforços e melhorias que visam 

garantir a qualidade do serviço de transmissão. No 2T18 a Cteep e suas controladas e 

coligadas investiram R$ 136,7 milhões, 63,4% acima do 2T17. 

 

Suzano Papel e Celulose (SUZB3) e Fibria (FIBR3) – Redução do compromisso financeiro do 
financiamento para aquisição da Fibria; Convocação de assembleia com detentores de 
CRA 

A ação SUZB3 encerrou ontem cotada a R$ 44,55 acumulando valorização de 139,5% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 48,7 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 3,91x o valor patrimonial. Já FIBR3 encerrou ontem cotada a R$ 74,00 
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acumulando valorização de 55,7% em 2018, o valor de mercado atual da companhia é de 

R$ 41,0 bilhões e a ação está sendo negociada a 2,73x o valor patrimonial. 

A Suzano informou ontem (31) que, por meio de seu Conselho de Administração, aprovou a 

redução de US$ 6,9 bilhões para US$ 4,4 bilhões do compromisso financeiro existente com 

certas instituições financeiras internacionais para o financiamento da parcela em dinheiro 

da Operação, cujo intuito é combinação dos com a Fibria, de modo que o desembolso está 

condicionado, dentre outras condições, à consumação da operação. 

A Suzano ressalta que a redução do compromisso financeiro firme está em linha com sua 

estratégia e gestão do endividamento e foi possível como resultado da emissão da 6ª 

Debênture, no valor de R$ 4.681.100.000,00 (equivalente à U$$ 1,250 bilhão), anunciada 

em julho e, da emissão de Nota de Crédito de Exportação no valor de R$ 770,6 milhões 

(equivalente à US$ 200 milhões), conforme anunciado em 26/julho; além da geração de 

caixa no período.  

Conforme anunciado em março, deverá ser submetida aos acionistas uma reorganização 

societária que resultará: 

• Na titularidade, pela Suzano, da totalidade das ações de emissão da Fibria;  

• No recebimento pelos acionistas da Fibria, para cada ação ON de emissão da Fibria, de 

(i) R$ 52,50, corrigido pelo CDI desde 16 de março de 2018 até a data do seu efetivo 

pagamento, a ser realizado em uma única parcela na data da consumação da Operação e 

(ii) 0,4611 ação ordinária de emissão da Suzano. 

Além do reajuste pela variação do CDI, a parcela em dinheiro será reajustada em razão de 

dividendos, juros sobre o capital próprio e outros proventos declarados pelas companhias. 

As sinergias esperadas entre ambas as companhias estão estimadas em mais de R$ 10 

bilhões. 

Já a Fibria, informou em resposta ao questionamento da CVM, que convocará para 

16/agosto assembleia geral dos titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

(CRAs).  

Em pauta está a deliberação sobre a renúncia aos direitos de declaração de vencimento 

antecipado dos CRAs, decorrentes da operação de reorganização societária com a Suzano 

Papel e Celulose. 

Recentemente foi publicado que os titulares de CRAs da Fibria favoráveis à operação com a 

Suzano receberão um prêmio de 0,4% sobre o valor inicialmente investido. A dívida em CRA 

da Fibria é de R$ 4,9 bilhões, emitidas em nove séries, sete delas com a Securitizadora 
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Ecoagro e duas com a RB Capital, cujo vencimento poderia ser antecipado com a troca do 

controle da companhia. 

Segundo a companhia, "O pagamento de prêmio aos detentores de CRAs que concordarem 

com a renúncia ao direito ao vencimento antecipado dos títulos, caso venha a se 

concretizar, não envolverá valor financeiramente relevante para a Fibria e será efetuado na 

data de conclusão da Reorganização Societária", o que esclarece que o resultado das 

assembleias gerais dos detentores de CRAs não possibilita condição para a implementação 

da Reorganização Societária, não podendo resultar em alteração dos termos e condições 

divulgados ao mercado. 

 

Gerdau (GGBR4) - Conclusão da venda de hidrelétricas 

Nossa recomendação para GGBR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 20,40 por ação, 

indicando um potencial de alta em 22%.  Em 2018, esta ação já subiu 35,6% e o Ibovespa 

valorizou-se em 3,7%. 

A Gerdau anunciou que fechou ontem a venda de duas hidrelétricas para a subsidiária 

brasileira do grupo canadense Kinross Gold Corporation.  O valor da venda é de R$ 835 

milhões e as hidrelétricas (Caçu e Barra dos Coqueiros) estão localizadas no Estado de 

Goiás, tendo uma potência instalada de 155MW. 

Na época da inauguração das usinas, em 2010, foi anunciado que o investimento em sua 

construção foi de R$ 670 milhões, sendo R$ 502 milhões financiados pelo BNDES e o 

restante com recursos próprios. 

O valor a ser recebido é equivalente a 6,2% da dívida líquida no 1T18.  A Gerdau tinha uma 

dívida líquida de R$ 13,5 bilhões ao final do 1T18, que apresentou alta de 2,6% no 

trimestre, mas queda de 5,4% em doze meses.  A relação dívida líquida/EBITDA no 1T18 

ficou em 2,7x, vindo de 3,0% no trimestre anterior e 3,5x em março/2017.  O objetivo da 

empresa é trazer esta relação para 2,5x. 

A Gerdau vai divulgar seus resultados do 2T18 no dia 8 de agosto (próxima quarta-feira) 

antes da abertura do pregão. A teleconferência será realizada no mesmo dia às 14 horas. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  27/07/2018  
Fluxo de Capital Estrangeiro 

 27/7/18 30 dias Mês Ano

Saldo (155,4) 4.863,7 4.221,1 (5.726,6)
Fonte: BMFBovespa  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

Nota: Última atualização fornecida pela bmfbovespa  30.07.218 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 161.604 136.477

Venda 65.282 234.838

Líquido 96.322 -98.361

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro



 

Página | 8  
 

01 de agosto  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

 

 

DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 0.28% 0.28% 32.77%

Minerio de Ferro -0.46% 0.00% -16.36%

Petroleo Brent -1.40% -1.40% 9.97%

Petroleo WTI -1.16% -1.16% 12.57%

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

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

Sexta-feira 08/jul BR Produção de veículos  Anfavea Julho 256.305

03/08/2018 08/jul BR Vendas  de veículos  Anfavea Julho 201.982

08/jul BR Exportações  de veículos  Anfavea Julho 64.910

10:00 BR Markit Bras i l  PMI Composto Julho 47,00

10:00 BR Markit Bras i l  PMI Serviços Julho 47,00

09:30 EUA Balança comercia l Junho -43,3 bi -43,1 bi

09:30 EUA Taxa de desemprego Julho 4,00% 4,00%

09:30 EUA Taxa de subdesemprego Julho 8,00%

09:30 EUA Média  de ganhos  por hora  (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA Média  de ganhos  por hora  (a/a) Julho 3,00%

09:30 EUA Horas  médias  semanais  todos  os  funcionários Julho 34,50 34,50

09:30 EUA Taxa de participação da força  de trabalho Julho 63%

05:00 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Julho

05:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Julho

06:00 EURO Vendas  a  varejo (m/m) Junho 0,00%

06:00 EURO Vendas  no varejo (a/a) Junho 1,00%
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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:  
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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. 


