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Bolsa 

Confirmando as expectativas, o cenário político segue ocupando maior espaço 

e influenciando as decisões de investimento nos últimos dias. Ontem, o 

Ibovespa encerrou o pregão em queda de 1,49%, aos 79.152 pontos.  O giro 

financeiro foi de R$ 10,7 bilhões. Pesou também sobre o mercado a queda das 

principais commodities, principalmente do petróleo, que tem sustentado índice 

em algumas oportunidades. As bolsas de NY fecharam o dia perto da 

estabilidade. Hoje as bolsas internacionais mostram queda na Europa e 

fechamento positivo na Ásia.  A agenda econômica traz o IPC-Fipe semanal com 

alta de 0,37%, e nos EUA, dados de emprego e índices de preço ao produtor. O 

1º debate para a corrida presidencial marcado para hoje à noite deverá gerar 

expectativa no mercado, que somada ao comportamento das commodities e 

um maior número de resultados trimestrais, deverá ditar o rumo do Ibovespa 

hoje. 

Câmbio 

A reação dos investidores em relação ao desenrolar do processo eleitoral teve 

reflexo na cotação da moeda americana que fechou o dia em alta de 0,27% aos 

R$ 3,7725. 

Juros  

A maior cautela no mercado doméstico puxou as taxas de juros na ponta mais 

longa, ontem. No curto prazo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro 

(DI) para jan/19 fechou em 6,645%, de 6,663% na quarta-feira e para jan/25 a 

taxa fechou na máxima de 11,15%, de 11,03%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

05:00 IPC FIPE- Semanal 07/ago 0,23% 0,37% 0,26%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

09:30 Novos  pedidos  seguro-desemprego 00:00 220 mi l 218 mi l

09:30 Demanda fina l  IPP M/M Julho 0,20% 0,30%

09:30 Seguro-desemprego 00:00 1730 mi l 1724 mi l

09:30 IPP exceto a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,20% 0,30%

09:30 IPP Ex a l imentos , energia , negociação M/M Julho 0,20% 0,30%

09:30 Demanda fina l  IPP A/A Julho 3,40% 3,40%

09:30 IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Julho 2,80% 2,80%

09:30 IPP Ex a l imentos , energia , negociação A/A Julho 2,70%
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 79,152 (1.5) (0.1) 3.6

Ibovespa Fut. 78,855 (2.3) (0.5) 1.4

Nasdaq 7,888 0.1 2.8 14.3

DJIA 25,584 (0.2) 0.7 3.5

S&P 500 2,858 (0.0) 1.5 6.9

MSCI 2,166 (0.0) 0.6 3.0

Tóquio 22,598 (0.2) 0.2 (0.7)

Xangai 2,794 1.8 (2.9) (15.5)

Frankfurt 12,634 (0.1) (1.3) (2.2)

Londres 7,777 0.8 0.4 1.2

Mexico 49,895 (0.1) 0.4 1.1

India 38,024 0.4 1.1 11.6

Rússia 1,114 (2.9) (5.1) 0.0

Dólar - vista R$ 3.77 0.5 0.4 13.9

Dólar/Euro $1.16 0.1 (0.7) (3.3)

Euro R$ 4.38 0.6 (0.3) 10.1

Ouro $1,213.95 0.2 (0.8) (6.8)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Azul (AZUL4) – No 2T18, lucro líquido ajustado de R$ 238,3 milhões ante prejuízo de R$ 
38,6 milhões no 2T17.  No 1S18 o resultado foi de R$ 448,8 milhões. 

Um bom resultado que deverá influenciar positivamente os papéis da companhia.  

A ação AZUL4 encerrou ontem cotada a R$ 23,38 acumulando queda de 13,1% neste ano. O 

valor de mercado da empresa é de R$ 7,9 bilhões.  

Principais destaques do 2T18 e 1S18: 

• Ao final de junho/18, A frota operacional da Azul contava com 121 aeronaves no final 

do trimestre, incluindo 15 aeronaves da nova geração A320neo, que representam 24% da 

capacidade. 

• Aumento de 17,4% no número de passageiros transportados (RPKs) frente a um 

aumento de 18,6% na capacidade, resultando numa taxa de ocupação de 80,1%.  

• A receita Bruta cresceu 20,5% no 2T18, somando R$ 2,07 bilhões e no 1S18 atingiu R$ 

4,28 bilhões (+19,1%).  

• O EBITDAR aumentou 10,9% no 2T18, chegando a R$ 521,4 milhões e R$ 1,21 bilhão no 

1S18 (+16,3%). 

• O resultado operacional ajustado foi de R$ 75,8 milhões, com margem de 3,7%, 

comparado com R$ 98,8 milhões e margem de 5,8% no 2T17. As despesas financeiras 

líquidas diminuíram em 26,9%, de R$111,8 milhões para R$81,8 milhões devido ao menor 

custo médio da dívida e a menor alavancagem ao comparar com o 2T17. 

• A dívida líquida ficou em R$ 1,17 bilhão no final de jun/18 queda de 16,2% em relação 

a jun/17 e aumento de 5,3% sobre o 1T18. A Amortização é de longo prazo, sem pressão 

sobre o caixa nos próximos trimestres.  

• Durante o trimestre, a Azul manteve sua liderança em todas as categorias de 

atendimento ao cliente medida pelo Boletim de Monitoramento, da plataforma da ANAC e 

foi a companhia aérea mais pontual do Brasil no primeiro semestre de 2018, com uma taxa 

de pontualidade de 86,4% de acordo com a FlightStats. 

• Em 30 de junho de 2018, a Azul possuía uma frota operacional de 121 aeronaves, 

composta por 66 E-Jets, 33 ATRs, 15 A320neos e sete A330s, com idade média de 5,9 anos. 

A frota contratual da Companhia totalizou 141 aeronaves, das quais 23 estavam sob 

arrendamento financeiro e 118 sob arrendamento operacional. As 20 aeronaves não 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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incluídas em nossa frota operacional consistem em 15 aeronaves subarrendadas para a TAP 

e cinco ATRs. 

Projeções 2018 - Mesmo confiante no ambiente positivo de demanda para a segunda 

metade do ano, com base nas projeções de cambio e combustível, a empresa reduziu suas 

projeções de crescimento de capacidade para 2018 para um intervalo de 16% a 18%, mais 

baixo do que o intervalo de 17% a 20% anunciado no início do ano. 

 

Banco do Brasil (BBAS3) – Bom resultado do 2T18, em linha com o esperado 

O Banco do Brasil registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões, com crescimento de 

19,7% em relação ao 2T17 (R$ 2,6 bilhões). Já o lucro líquido ajustado no trimestre, que 

exclui eventos extraordinários, cresceu 22,3% na mesma base de compactação, para R$ 3,2 

bilhões, impactado positivamente pelo incremento da margem financeira líquida – por 

redução de 32% das despesas de PDD, com as despesas administrativas evoluindo abaixo 

da inflação, e o aumento de 5,7% das rendas de tarifas. 

Um bom resultado trimestral em linha com o esperado, com crescimento do ROAE ajustado 

anualizado, de 12,8% no 2T17 para 13,8% no 2T18, e tendência de melhora para os 

próximos trimestres. Temos recomendação de compra para BBAS3 com preço justo de R$ 

52,00/ação, que traz um potencial de alta de 59,4% quando comparado a cotação de R$ 

32,63/ação.  

 

Destaques do 2º trimestre e do 1S18 

Margem Financeira Bruta (MFB) melhora em base trimestral, mas registra queda em 12 

meses e no acumulado do semestre, sensibilizada pelo baixo crescimento da carteira de 

crédito. A MFB registrou queda de 4,7% em base de 12 meses para R$ 12,6 bilhões no 

2T18, reflexo de menores receitas com operações de crédito e resultado de tesouraria em 

linha. No semestre a MFB caiu 8,1% para R$ 24,8 bilhões. 
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A PDD permanece em trajetória de queda, motivando a redução do guidance. As 

Despesas de PDD (líquidas de recuperação de crédito) caíram 31,9% no 2T18 em relação a 

igual trimestre do ano anterior para R$ 3,6 bilhões, resultando numa Margem Financeira 

Líquida de R$ 9,0 bilhões (+13,4%) e acumulando R$ 16,7 bilhões no 1S18 (+6,5%). Este 

decréscimo de PDD aliado ao crescimento das receitas de serviços, e despesas 

administrativas contidas, explicam boa parte do incremento do lucro líquido, tanto no 

trimestre quanto no semestre.  

O bom resultado das rendas de tarifas está ligado diretamente ao desempenho dos 

negócios, a maior quantidade de dias úteis, e aos efeitos sazonais do trimestre. As Rendas 

de Tarifas cresceram 5,7% no 2T18, em base de 12 meses, somando R$ 6,8 bilhões e 

permanecem contribuindo positivamente para a construção do lucro líquido do Banco do 

Brasil.  

De acordo com o BB, “o desempenho positivo das rendas de tarifas no 1S18 (+5,5%) foi 

influenciado principalmente pelo aumento na receita de pacote de serviços, que 

representam 83,5% da linha conta corrente, e são reajustados periodicamente”. Destaque 

também “para as tarifas relacionadas à administração de fundos, reflexo da elevação dos 

recursos administrados que passaram de R$ 816,4 bilhões em jun/17 para R$ 919,5 bilhões 

em jun/18, alta de 12,6% em 12 meses”. Já as Despesas Administrativas (Pessoal e Outras 

Administrativas) mantidas sobre controle, cresceram 2,6% no 2T18 ante o 2T17 (com alta 

de 1,2% no 1S18).   

O Índice de Eficiência passou de 38,5% no 1T18 para 38,9% no 2T18, estável em base de 12 

meses, demonstrando o bom controle das despesas. O spread global caiu no contexto da 

menor margem financeira entre os trimestres. Em base trimestral houve recuperação de 

0,2pp do spread sensibilizado pela melhora da Margem Financeira Bruta, nesta base de 

comparação.  

Com base nesse resultado o BB conseguiu entregar a maioria das linhas do seu guidance 

neste 1S18 à exceção do crescimento da carteira de crédito ampliada orgânica interna (-

1,0%) e abaixo do intervalo entre 1% e 4%, explicado pelo pior desempenho do segmento 

PJ (com queda de 7% no semestre). A Margem Financeira Bruta, com queda de 8,1% no 

1S18, permanece fora do intervalo de -5% a 0%. O BB revisou o guidance de Despesa de 

PDD de R$ 16,0 a R$ 19,0 bilhões para o intervalo entre R$ 14,0 e R$ 16,0 bilhões, após R$ 

7,8 bilhões no semestre. 

Ainda com base no resultado do 2T18 o Conselho de Administração aprovou a distribuição 

de juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 742,9 milhões, que serão atualizados desde a 

data do balanço (31/jun/18) até a data do pagamento (31/ago/18). O JCP terá como base a 

posição acionária de 21/08/2018, sendo as ações negociadas “ex” a partir de 22/08/2018. 
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Com base no valor atualizado do JCP de R$ 0,2686/ação (até 9/ago) o retorno líquido é de 

0,7%. 

 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – Lucro Líquido do 2T18 acima do esperado 

A companhia registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 589,2 milhões, acima do esperado, 

valor 20% superior ao registrado em igual trimestre de 2017, refletindo o forte crescimento 

de receita, a melhora do resultado operacional e da margem, que compensou a piora do 

resultado financeiro, reflexo do aumento do endividamento entre os trimestres 

comparáveis. 

Com base no resultado do 1S18 o Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 

1.146,0 milhões sob a forma de dividendos intercalares, equivalente a R$ 

1,7557267392/ação. As ações ficarão ex-dividendos no dia 21 de agosto de 2018 e o 

retorno é de 4,8%.  

Ao preço de R$ 36,61/ação (valor de mercado de R$ 23,9 bilhões), os papéis da companhia 

registram valorização de 5,9% este ano, frente alta de 2,6% do IEE e valorização de 3,6% do 

Ibovespa. Os múltiplos para 2018 apontam um P/L de 11,5x e um VE/EBITDA de 7,4x. O 

preço justo de R$ 43,00/ação traz um potencial de alta de 17,5%.  

 

A receita operacional líquida alcançou R$ 2.135,0 milhões no 2T18, com crescimento de 

27% em relação ao 2T17. Dentre os fatores que explicam este crescimento, destaque para 

(i) o maior volume e preço de energia vendida; (ii) o reconhecimento de receita decorrente 
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da operação das Usinas Hidrelétricas Jaguara e Miranda, no Ambiente de Contratação 

Regulado (ACR); e (iii) o ganho com as transações realizadas no mercado de curto prazo.  

O EBITDA cresceu 42% para R$ 1.217,9 milhões, com margem Ebitda de 57,0% no 2T18, 

acréscimo de 6,1 p.p em relação ao 2T17. Este crescimento reflete os efeitos combinados 

descritos na evolução da receita, e o menor crescimento dos custos/despesas, traduzido 

num melhor resultado do serviço (EBIT) no trimestre, com crescimento de 51% em relação 

ao 2T17.  

Os investimentos totais da companhia no 2T18 foram de R$ 755,6 milhões, com destaque 

para R$ 652,9 milhões aplicados na construção dos novos projetos. Ao final de junho de 

2018 a dívida líquida da companhia era de R$ 6.192,2 milhões (1,5x o EBITDA), com 

crescimento de 6,8% em relação aos R$ 5.800,3 milhões em março de 2018 (1,4x). 

 

Cosan S.A. (CSAN3) – Resultado ajustado do 2T18 registra forte queda em base trimestral 

A companhia reportou seus resultados referentes ao 2ª trimestre de 2018, com Receita e 

EBITDA dentro do esperado, e um lucro líquido ajustado em linha com o 2T17 e forte queda 

em relação ao 1T18. Seu endividamento líquido subiu bem como sua alavancagem. A 

companhia consumiu R$ 722 milhões de caixa neste trimestre. Os reflexos da greve dos 

caminhoneiros sensibilizou negativamente o resultado. 

No 1S18 a receita cresceu 16% para R$ 27,1 bilhões, o EBITDA ajustado permaneceu estável 

em R$ 2,35 bilhões e o lucro líquido ajustado cresceu 50% para R$ 387 milhões. Nesta base 

de comparação a alavancagem caiu de 2,1x para 1,8x o EBITDA. 

Ao preço de R$ 39,50/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 16,1 bilhões suas 

ações registram queda de 2,1% este ano. Os múltiplos para 2018 são: P/L de 11,9x e 

VE/EBITDA de 4,3x. O preço justo de R$ 50,00/ação corresponde a um potencial de alta de 

26,6% 

Dentre os destaques do 2T18, o EBITDA ajustado da Cosan de R$ 1,04 bilhão, após queda 

de 8% em relação ao 2T17 e um lucro líquido ajustado de R$ 27 milhões (+9%). A Raízen 

Combustíveis alcançou EBITDA ajustado de R$ 541 milhões (-3%), impactado pela greve dos 

caminhoneiros. Já a Raízen Energia atingiu EBITDA ajustado de R$ 488 milhões (-39%), 

devido ao menor volume de vendas, e moagem de 22,3 milhões de toneladas de cana-de-

açúcar (+16%). Comgás apresentou EBITDA normalizado de R$ 491 milhões (+7%), em 

função do maior volume de vendas (+3%), reajuste das margens pela inflação e estabilidade 

nas despesas. 
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No trimestre a Cosan recomprou R$ 598 milhões em ações e distribuiu R$ 450 milhões em 

dividendos. Em base trimestral a dívida líquida consolidada da companhia cresceu 13% para 

R$ 10,88 bilhões, com elevação da alavancagem de 1,5x em mar/18 para 1,8x em junho/18. 

Com base nos resultados a companhia revisou a expectativa de moagem de cana-de-açúcar 

da Raízen Energia, anteriormente projetado no intervalo entre 62 e 66 milhões de 

toneladas, para 60 a 63 milhões de toneladas, em função do clima mais seco observado no 

início da safra, que afetou a produtividade agrícola em algumas regiões. Demais linhas 

foram mantidas com destaque para a Receita Líquida Proforma da Cosan S/A entre R$ 50,0 

e R$ 53,0 bilhões (ante R$ 49,4 bilhões em 2017) e o EBITDA entre R$ 4,9 bilhões e R$ 5,4 

bilhões e que se compara a R$ 5,1 bilhões em 2017. 

 

Cemig S.A. (CMIG4) – Alienação dos ativos de telecomunicações 

A companhia realizou ontem (8/ago) a Sessão Pública da licitação presencial visando à 

alienação dos seus ativos de telecomunicações. A proposta econômica vencedora do Lote 

1, apresentada pela American Tower do Brasil – Internet das Coisas Ltda., foi de R$ 571,0 

milhões, ou seja, 70,41% superior ao valor mínimo (R$ 335,07 milhões) de arrematação 

definido no Edital. A proposta econômica vencedora do Lote 2, apresentada pela Algar 

Soluções em TIC S.A., foi de R$ 77,89 milhões, ou seja, 139,86% superior ao valor mínimo 

(R$ 32,47 milhões) de arrematação definido no Edital.  

A Cemig declarou que os arrematantes foram habilitados durante a Sessão e a companhia 

declarará os vencedores após o decurso do prazo recursal, sendo que a conclusão da 

alienação estará sujeita à implementação de condições suspensivas, definidas no Edital, 

inclusive a aprovação do Cade.  
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Vemos como positivo dado o ágio de 76,55% alcançado no conjunto dos dois lotes. A soma 

do ágio do lote 1 e do lote 2 é de R$ 281,35 milhões equivalente a R$ 0,1930/ação, que 

comparado a cotação da preferencial de R$ 8,31/ação, corresponde a 2,3%.  

O preço justo de R$ 10,00/ação embute um potencial de alta de 20,3% para CMIG4. 

 

Randon (RAPT4) - Aumento de vendas e do lucro no 2T18 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Manutenção com Preço Justo de R$ 10,50/ação, 

indicando um potencial de alta em 36%. 

A Randon divulgou seus números do 2T18 na noite de ontem, com forte aumento nas 

vendas, mas sem ganhos expressivos na rentabilidade operacional.  Com isso, o resultado 

cresceu muito em relação ao 2T17, porém, caiu na comparação com o trimestre anterior. 

No 2T18, a Randon lucrou R$ 31,4 milhões (R$ 0,09 por ação), valor 27,2% menor que no 

trimestre anterior, mas 65,6% acima do obtido no 2T17. 

Randon - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida 1.019 922 10,5% 730 39,5%

Lucro Bruto 244 217 12,2% 182 33,9%

Margem Bruta 23,9% 23,6% 0,4 pp 24,9% -1,0 pp

EBITDA Ajustado 126 159 -20,8% 87 45,4%

Margem EBITDA 12,4% 17,3% -4,9 pp 11,9% 0,5 pp

Lucro Líquido 31,4 43,2 -27,2% 19,0 65,6%

Fonte: Randon   

A Randon teve outro excelente trimestre em vendas, com forte crescimento em 

praticamente todas as linhas de produtos do grupo.  O setor de veículos e autopeças sofreu 

bastante com a crise e está retornando aos níveis de venda de 2014. 

Comparado ao mesmo trimestre do ano passado, apenas as vendas de vagões e cotas de 

consórcio caíram no trimestre.  Para os outros produtos ocorreram crescimentos muito 

fortes, como Veículos Rebocados (61,7%), Veículos Especiais (49,6%) e Sistemas de 

Acoplamento (56,0%).  Com isso, no faturamento consolidado, as vendas de Veículos e 

Implementos subiu de uma participação em 43,9% no 2T17 para 45,3% neste trimestre.  

Enquanto isso, a participação de Autopeças caiu ligeiramente (0,3 ponto percentual para 

50,7%). 

As exportações no 2T18 foram de US$ 41,0 milhões, valor 4,7% menor que em igual 

período do ano passado.  As exportações representam 14,3% da receita líquida no 2T18, 
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contra 18,2% no 2T17.  Os mercado mais importantes para a empresa foram o Mercosul, o 

Chile e o Nafta. 

Randon - Volume de Vendas

Unidades 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Veículos e Implementos   

  Veículos Rebocados 4.952 3.759 31,7% 3.063 61,7%

  Veículos Especiais 172 68 152,9% 115 49,6%

  Vagões 128 335 -61,8% 269 -52,4%

Autopeças    

  Materiais de fricção 26.248 23.494 11,7% 22.529 16,5%

  Freios 147.007 138.132 6,4% 120.615 21,9%

  Sistemas de acoplamento 28.097 26.916 4,4% 18.008 56,0%

  Eixos e Suspensões 6.896 7.360 -6,3% 5.113 34,9%

  Cubo e tambor 106.249 60.694 75,1% 95.308 11,5%

Serviços Financeiros    

  Cotas de Consórcio Vendidas 3.245 2.534 28,1% 3.573 -9,2%

Fonte: Randon  

A Randon teve várias elevações no custo de produção durante o 2T18, que impactaram sua 

rentabilidade.  Isso se deveu à ociosidade no trimestre, derivada da greve dos 

caminhoneiros, além de mudanças de linhas de fabricação e um mix de produtos 

desfavorável, com menor entrega de vagões, que tem melhor margem.  Isso levou à 

redução de 1 pp na margem bruta, na comparação com o 2T17. 

As despesas operacionais cresceram fortemente no trimestre (20,1%), mas este percentual 

foi menor que o aumento na receita, permitindo um ganho de 0,5 pp na margem EBITDA, 

comparada ao 2T17. 

As despesas financeiras líquidas no 2T18 somaram R$ 30,8 milhões, um aumento de 106,4% 

em relação ao mesmo período do ano passado.  Isso ocorreu devido ao forte aumento das 

despesas financeiras (62,4%), principalmente com a desvalorização do real no período. 

A dívida líquida consolidada da Randon ao final do 2T18 era de R$ 810 milhões (R$ 598 

milhões sem o Banco Randon), que aumentou 6,0% no trimestre e 55,5% nos últimos doze 

meses.  A relação dívida líquida total/EBITDA era de 1,3x no 2T18, maior que os 1,2x do 

final do trimestre anterior.  Este forte aumento do endividamento se deve à maior 

necessidade de capital de giro, derivada do aumento das vendas. 

Ontem também a Randon comunicou que sua controlada Fras-le vai adquirir 100% do 

capital de outra fabricante de autopeças, a Fremax, por R$ 180 milhões.  A operação ainda 

tem de ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).  Esta é 
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uma boa notícia, com o grupo de empresas da Randon ampliando sua atuação no mercado 

de autopeças em um momento de forte aumento da demanda. 

 

Braskem (BRKM5) - Queda no lucro do 2T18 

Nossa recomendação para BRKM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 59,00, indicando um 

potencial de alta em 7%.  Esta ação subiu 34,6% este ano, comparado a alta de 3,6% do 

Ibovespa. 

Os resultados da Braskem no 2T18 mostraram aumento na rentabilidade operacional, em 

função dos maiores spreads e da desvalorização do real, que elevou os preços na moeda 

nacional.  No entanto, a alta do custo financeiro, com a forte valorização do dólar, levou à 

queda do lucro líquido no trimestre.  Além disso, a greve dos caminhoneiros impactou o 

resultado no Brasil, que teve o pior desempenho entre as unidades da Braskem. 

A Braskem lucrou R$ 547 milhões (R$ 0,69 por ação) no 2T18, valor 49,8% menor que no 

mesmo trimestre do ao passado e 48,1% abaixo do trimestre anterior. 

Braskem - Resultados Trimestrais

 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida 13.786 13.029 5,8% 11.870 16,1%

Lucro Bruto 3.283 2.702 21,5% 2.891 13,6%

Margem Bruta 23,8% 20,7% 3,1 pp 24,4% -0,5 pp

EBITDA Ajustado 3.177 2.652 19,8% 3.029 4,9%

Margem EBITDA 23,0% 20,4% 2,7 pp 25,5% -2,5 pp

Resultado Financeiro -2.142 -487 339,8% -677 216,4%

Lucro Líquido 547 1.054 -48,1% 1.090 -49,8%

Fonte: Braskem  

A evolução dos spreads (diferença entre a cotação da matéria-prima e o preço dos 

produtos) é sempre fundamental para a rentabilidade operacional da Braskem.  No Brasil, o 

spread das poliolefinas (polietileno e polipropileno) ficou em US$ 653 por tonelada, 7,1% 

menor que no ano passado e 11,3% inferior ao 1T18.  Na Europa a situação foi similar ao 

Brasil, com queda de 23,0% em relação a 2017.  A melhor situação no trimestre ficou com 

os Estados Unidos, onde o spread foi 16,8% maior que no 2T18. 
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Braskem - EBITDA por Segmento

R$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Brasil 1.784 1.463 21,9% 2.402 -25,7%

Estados Unidos e Europa 615 569 8,1% 386 59,3%

México 582 536 8,6% 456 27,6%

Total Segmentos 2.981 2.568 16,1% 3.244 -8,1%

Outros e Eliminações 196 84 133,3% -215 -

TOTAL 3.177 2.652 19,8% 3.029 4,9%

Fonte: Braskem  

Na principal unidade de negócios da Braskem (Brasil), onde são produtos químicos, 

poliolefinas e vinílicos houve redução da taxa de utilização das centrais petroquímicas em 3 

pontos percentuais, em função da greve dos caminhoneiros.  A empresa estimou que as 

perdas pela greve chegaram a R$ 200 milhões.  As vendas no Brasil também foram afetadas 

pela greve, com queda de 2,0%.  No entanto, a desvalorização do real, que impacta os 

preços, permitiu uma elevação de 11,3% na receita, comparado ao 2T17.  No entanto, a 

baixa dos spreads no Brasil, já comentada, determinou uma redução de 3,6% no lucro bruto 

e de 22,6% no EBITDA desta unidade.  O EBITDA no Brasil também prejudicado pelo forte 

aumento (32,4%) nas despesas operacionais. 

Na unidade de negócios dos Estados Unidos e Europa, houve uma forte diminuição na 

disponibilidade de produtos.  Isso ocorreu com a redução de 11 pontos percentuais (em 

relação ao 2T17) na taxa de utilização das fábricas, devido às paradas programadas de duas 

unidades nos Estados Unidos.  Com isso, as vendas nos EUA e Europa caíram 3,8%.  Porém, 

os melhores spreads permitiram um ganho de 5 pp no lucro bruto e 4 pp na margem 

EBITDA.  O EBITDA total desta unidade teve uma alta de 41,7% em relação ao 2T17. 

Este foi um trimestre fraco para a operação no México.  A unidade foi negativamente 

impactada pelo menor fornecimento de matéria-prima (etano) e também com a parada 

programada para melhorias na performance dos equipamentos.  A menor produção levou a 

redução nas vendas, que foi de 18,1% em relação ao 2T17.  Apesar da queda nas vendas, a 

destinação das exportações para mercados mais rentáveis e o aumento do spread, permitiu 

um aumento de 13,4% no EBITDA desta unidade. 

A desvalorização do real (16,0%) no trimestre impactou fortemente o resultado financeiro e 

o lucro do 2T18.  O resultado financeiro no 2T18 foi negativo em R$ 2,1 bilhões, valor 

216,4% maior que em 2017.  O volume de variações monetárias líquidas no período foi de 

R$ 1,6 bilhão. 

A dívida líquida da Braskem ao final do 2T18 era de US$ 5,4 bilhões (sem a Braskem Idesa), 

valor que caiu 8,1% em doze meses e 3,7% no trimestre.  A relação dívida líquida/EBITDA no 

2T18 era de 1,9x, vindo de 1,8x no 2T17 e 2,0x no 1T18. 
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Ser Educacional (SEER3) – Bom resultado, com foco no dever de casa 

A ação SEER3 encerrou ontem cotada a R$ 17,81 acumulando desvalorização de 42,2% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 2,4 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 1,55x o valor patrimonial. 

A Ser, que segue focada em seu plano de negócios baseado nos pilares de crescimento 

orgânico, após o malsucedido plano de expansão que ocasionou forte desvalorização da 

ação na bolsa, apresentou bons resultados no 2T18. Porém, no acumulado do ano os 

resultados ainda são negativos, mas acreditamos que a companhia já vem se readequando 

de forma positiva para sua nova estrutura de custos e despesas. 

No trimestre, frente ao 2T17, houve avanço nas principais linhas de negócio, com destaque 

para o crescimento da receita líquida, EBITDA ajustado e um avanço de 28,9% no lucro 

líquido, para R$ 86,2 milhões.  

A companhia segue com seu plano de ação com foco em 3 iniciativas principais: (i) 

readequar sua estrutura operacional para a atual base de alunos, (ii) reordenar a abertura 

das unidades recém-credenciadas e (iii) reduzir o ritmo de novos credenciamentos de 

unidades e cursos presenciais. 

Nesse sentido, o plano de crescimento orgânico que tem sido o principal protagonista na 

expansão da companhia, apresentou avanço na sua base de polos EAD de 15 no 2T17 para 

203 polos no 2T18, de modo que, 100 polos foram abertos apenas nesse no 1S18. A Ser 

conta hoje com 60 unidades em operação, das quais 14 unidades possuem apenas 12 

meses de operação efetiva e estão em fase inicial de maturação. 

Desempenho Operacional: 

A companhia matriculou 53,5 mil novos alunos de graduação no 1S18, 4,1% maior que o 

registrado no 1S17. O destaque do semestre foi o segmento de Ensino a Distância (EAD), 

que teve crescimento de 169,7%, tendo matriculado 12,5 mil alunos (23,3% da captação da 

graduação), comparado a 4,6 mil (8,9% da captação da graduação) alunos no 1S17. 

A queda de captação no 1S18 se deu em função da forte retração nos programas 

governamentais, principalmente com relação ao FIES, que apresentou grande atraso em 

seu processo de captação. Com isso, no 1S18, houve queda de 12,4% (a/a) na captação da 

graduação presencial. 

Com isso, a companhia encerrou o período com uma base total de 162,976 mil alunos 

(+2,9% a/a), dos quais 94,1% estavam alocados na graduação, subdivididos em 90% de 

alunos na graduação presencial e o restante no EAD. 
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A taxa de evasão na graduação presencial no 1S18 foi de 14,6% e esteve em linha com o 

apresentado no 1S17. No segmento de graduação em EAD houve avanço uma piora na taxa 

de evasão, passando de 28,6% no 1S17 para 33,0% no 1S18. 

O ticket médio da graduação presencial no 2T18 foi de R$ 763,77, 3,5% maior frente ao 

2T17 e 4,0% maior frente ao 1T18, dado o repasse da inflação no período e a melhora no 

mix de seus cursos. 

Desempenho Financeiro: 

No 2T18 a receita líquida aumentou 3,1%, para R$ 339,2 milhões, considerando a 

reclassificação da receita de juros de mensalidades de receita financeira para receita bruta, 

conforme instruções do IFRS 15, em vigor a partir de janeiro/18. 

Os custos caixa dos serviços (excluindo depreciação e amortização) totalizaram R$ 141,7 

milhões no 2T18, 2,6% maior em relação ao 2T17. Os componentes mais significativos dos 

custos dos serviços aumentaram no trimestre, principalmente, pelo aumento dos custos 

com pessoal e encargos, linha de concessionárias e serviços de terceiros. Com isso, a 

margem bruta do período perdeu 0,1 pp, para 54,8%. 

As despesas gerais e administrativas apresentaram um aumento de 12,3%, passando de R$ 

93,4 milhões, para R$ 104,9 milhões no 2T18, com destaque negativo para o aumento da 

PDD, cujo avanço foi de 44,2% (a/a), em função da maior evasão de alunos por 

inadimplência observada no 2T18 em virtude do atual cenário econômico brasileiro. 

O EBITDA Ajustado no 2T18 somou R$105,5 milhões, 2,9% maior frente ao 2T17, com a 

margem em 31,1%, contra 31,2% no 2T17, em função do plano de ação implantado ao 

longo do 2T18, com objetivo de otimizar a estrutura de custos e despesas em função da sua 

atual base de alunos. 

Em função do aumento dos rendimentos de aplicações financeiras, após as operações de 

aumento de capital e da segunda emissão de debêntures concretizadas no 4T17, as receitas 

financeiras aumentaram 20,4%, melhorando o resultado financeiro, que ainda foi negativo 

em R$ 6,2 milhões, frente ao também resultado negativo de R$ 24,3 milhões no 2T17. 

Com isso, a Ser reportou lucro líquido de R$ 73,0 milhões no 2T18, 12,5% maior que o do 

2T17. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o lucro líquido caiu 9,6%, para R$ 

131,2 milhões. 

O endividamento bruto da Ser foi de R$ 422,3 em função dos compromissos relacionados 

às aquisições, e pela emissão de duas dívidas de longo prazo. No 2T18, companhia possui 

um caixa líquido de R$ 392,7 milhões ante uma dívida líquida de R$95,8 milhões no 2T17. 
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Destaques (Valores em R$ ('000)) 2T17 1T18 2T18 2T18/2T17 2T18/1T18 

Receita Líquida       326.240        317.249        339.167  4,0% 6,9% 

Lucro Bruto       178.021        178.378        185.955  4,5% 4,2% 

Margem Bruta 54,6% 56,2% 54,8%     

Resultado Operacional 
         

85.084  
         60.369           80.415  -5,5% 33,2% 

Margem Operacional 26,1% 19,0% 23,7%     

EBITDA       101.575           77.753           98.491  -3,0% 26,7% 

Margem EBITDA 31,1% 24,5% 29,0%     

EBITDA Ajustado       102.571           78.220        105.516  2,9% 34,9% 

Margem EBITDA Ajustada 31,4% 24,7% 31,1%     

Lucro Líquido 
         

64.895  
         58.220           73.023  12,5% 25,4% 

Margem Líquida 19,9% 18,4% 21,5%     

Fonte: Ser Educacional 

       

 

Sanepar (SAPR11) – Bom resultado do 2T18 

A Sanepar registrou no 2T18 um lucro líquido de R$ 253,6 milhões, 29% superior ao lucro 

de R$ 196,8 milhões do 2T17, com importante melhora de receita, lucro operacional e de 

EBITDA. Nesta base de comparação (12 meses) o número de ligações de água cresceu 1,8% 

para 3.112.939, com +4,3% nas ligações de esgoto (2.079.427). No 1º semestre de 2018 o 

lucro líquido alcançou R$ 440,5 milhões, 23% superior aos R$ 356,9 milhões do 1S17.  

Suas Units cotadas a R$ 45,30  (valor de mercado de R$ 4,6 bilhões), registram queda de 

19,5% este ano. Os múltiplos para 2018 são: P/L de 5,6x e VE/EBITDA de 4,7x. O preço justo 

de R$ 75,00/unit corresponde a um potencial de alta de 65,6%.  

A Receita Operacional Líquida do 2T18 cresceu 12% em 12 meses para R$ 1,02 bilhão e 

reflete a revisão tarifária de 8,53% em 2017, impactando integralmente em 2018, do 

Reajuste Tarifário Anual (IRT) de 5,12% que começou a vigorar em 17/05/2018, da 

ampliação dos serviços de água e esgoto e do aumento no número de ligações de água e 

esgoto. No semestre a receita líquida cresceu 10% para R$ 2,02 bilhões.  

Os custos e despesas operacionais no 2T18 tiveram uma redução de 1,7% em relação ao 

2T17 contribuindo positivamente para o crescimento de EBITDA entre os trimestres 

comparáveis, com destaque para a queda de 3,1% em Pessoal, reflexo (i) dos Programas de 

Aposentadoria Incentiva (PAI) e Programas de Demissão Voluntária (PDV); e (ii) redução de 

10,8% em Materiais de operação de sistemas, material de tratamento e de manutenção de 

redes.  
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Como resultado do incremento de receita e queda das despesas/custos, o EBITDA cresceu 

25% no 2T18 para R$ 400,1 milhões, com proporcional melhora na margem EBITDA, que 

passou de 35,3% no 2T17 para 39,2% no 2T18. A geração de caixa operacional no trimestre 

foi de R$ 326,6 milhões, estável relação a igual trimestre do ano anterior. No semestre o 

EBITDA cresceu 25% para R$ 809,3 milhões com +4,7pp na margem para 40,1%.  

O resultado financeiro variou positivamente em 16% passando de despesa financeira 

líquida de R$ 39,5 milhões no 2T17 para R$ 33,3 milhões no 2T18. Os investimentos 

realizados no 2T18 foram de R$ 241,2 milhões, acumulando R$ 446,0 milhões no 1S18.  

Ao final de junho sua dívida bruta era de R$ 2,78 bilhões e se compara a R$ 2,72 bilhões de 

dezembro de 2017. Já a dívida líquida passou de R$ 2,18 bilhões em dez/17 para R$ 2,44 

bilhões em junho de 2018 (equivalente a 1,7x o EBITDA). 

 

Aliansce Shopping Centers (ALSC3) – Lucro líquido de R$ 26,9 milhões no 2T18, queda de 
2,1%. No 1S18 o lucro líquido caiu 19,4% para R$ 33,6 milhões. 

A companhia registrou queda de 2,1% no lucro líquido do 2T18, passando de R$ 27,1, 

milhões no 2T17 para R$ 26,6 milhões no último período.  Este resultado reflete o aumento 

nas despesas gerais e administrativas e o incentivo de longo prazo baseado em ações no 

valor de R$ 3,47 milhões no 2T18 ante R$ 71 mil no 2T17.  A despesa financeira líquida 

também mostrou crescimento n período (6,9%) acima do crescimento do lucro bruto.  

A ação ALSC3 encerrou ontem cotada a R$ 15,30 acumulando 1queda de 14,6% no ano. O 

valor de mercado da companhia é de 3,1 bilhões. 

A receita líquida caiu 1,4% no 2T18 somando R$ 119,4 milhões, acumulando R$ 237,7 

milhões no 1S18, redução de 2,7% sobre o 1S17. Esta queda foi compensada pela redução 

dos custos dos serviços prestados.  

O EBITDA ajustado aumentou 7,3% no 2T18, somando R$ 97,7 milhões com melhora na 

margem.  

Do lado operacional as vendas totais cresceram 2,2% no 2T18 somando R$ 1,4 bilhão. 

Outros indicadores mostram desempenho fraco da empresa no 2T18. 

 

Multiplan (MULT3) – Recompra de até 1,5 milhão de ações até 23/08 

Ontem, o conselho de administração da Multiplan aprovou o novo programa de recompra 

de até 1,5 milhão de ações da companhia.  
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Prazo máximo: 15 das, começando hoje e se encerrando em 23 de agosto, inclusive. 

Ontem a ação MULT3 encerrou cotada a R$ 19,23. Com base nesta cotação, o valor de 

desembolso será de R$ 28,8 milhões. O volume financeiro médio negociado foi de R$ 54,5 

milhões nos últimos 3 meses. 

 

Tupy (TUPY3) - Mercado bom neste e no próximo ano 

Nossa recomendação para TUPY3 é de Compra com Preço Justo de R$ 23,00 por ação, 

indicando um potencial de alta em 8%.  Nos últimos doze meses, TUPY3 subiu 35,1% e o 

Ibovespa teve uma valorização de 16,6%. 

Os resultados da Tupy no 2T18 mostraram forte crescimento de vendas, na receita e 

rentabilidade operacional.  Porém o lucro líquido do trimestre foi negativamente impactado 

por um custo financeiro mais elevado e uma maior provisão para Imposto de renda.  No 

2T18, a Tupy lucrou de R$ 48 milhões (R$ 0,33 por ação), que foi 203,2% maior que no 

mesmo trimestre do ano passado, mas 15,1% menor que no 1T18. 

Para discutir estes resultados a empresa promoveu uma teleconferência, quando foi 

reafirmado a visão positiva para seu mercado consumidor em 2018 e 2019. Outras 

informações importantes dadas na reunião foram as seguintes: 

• Receita no trimestre cresceu 32,3%, comparado ao 2T17, e foi a maior na história da 

empresa; 

• Fechamento da unidade de Mauá representou uma economia de R$ 10,5 milhões ao 

trimestre; 

• O ROIC (Return Over Invested Capital - retorno sobre capital investido) no 2T18 atingiu 

10,2%, sendo que a meta é atingir um patamar entre 14% e 15%; 

• A demanda está aquecida para o restante de 2018 e 2019, principalmente no 

segmento automotivo; 

• Os balanços do 2T18 de tradicionais clientes da Tupy (Cummins, Caterpillar, John 

Deere e CNH Industrial) foram muito bons.  Estas empresas estão muito positivas para o 

próximo trimestre; 

• Perspectivas positivas para a Tupy vem da boa performance dos clientes, novos 

contratos (usinagem e ganhos de mercado).  Além disso, a empresa espera elevação da 

eficiência operacional, redução de custos e aumento da automação; 
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• A Tupy já está com pedidos para 2019 em boa quantidade; 

• Perdas com a greve dos caminhoneiros foram de R$ 14 milhões; 

• Nível de operação: 

- Segmento automobilístico no Brasil - 95% 

- Hidráulico no Brasil - 50% 

- México - 85% 

• A guerra comercial entre Estados Unidos e China pode beneficiar a Tupy ao incentivar 

as empresas americanas que compram da empresa brasileira; 

• Remuneração aos acionistas: Objetivo inicial é distribuir R$ 150 milhões (R$ 1,04/ação) 

pode ser ampliado, se não houver aquisição de outra empresa. 

 

Gerdau (GGBR4) - Bons resultados no restante do ano 

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

indicando um potencial de alta em 19%.  Em 2018, esta ação já subiu 39,8% e o Ibovespa 

teve uma valorização de 3,6%. 

Os resultados da Gerdau no 2T18 mostraram incrementos expressivos de vendas, na receita 

e nas margens.  Os aumentos de preços e dos volumes vendidos, juntamente com o 

controle dos custos e despesas, permitiram ganhos significativos na rentabilidade do 

trimestre. 

No 2T18, a Gerdau lucrou R$ 695 milhões (R$ 0,40 por ação), valor que foi 54,0% maior que 

no trimestre anterior e mais de nove vezes superior ao resultado auferido no 2T17. 

Para comentar estes resultados, a empresa promoveu uma teleconferência na tarde ontem, 

onde insistiu nas boas perspectivas de vendas e resultado para o segundo semestre do ano. 

Outros assuntos discutidos foram: 

• Brasil: 

- Custos estáveis; 

- Operando a 80% da capacidade de produção em aço bruto: 
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- Houve redução nas exportações no 2T18 com a parada no Alto Forno 2 de Ouro Branco.  

Esta parada também impactará as exportações do 3T18; 

- Qualquer excesso de produção será exportado para manter estável o nível total de 

vendas; 

- Greve dos caminhoneiros: Entregas não realizadas em maior foram feitas em junho e 

julho; 

• Operação nos Estados Unidos: 

- Demanda forte com custos estáveis; 

- EBITDA por tonelada em dólares nesta operação dobrou no 2T18; 

• Aumentos na geração de caixa serão direcionados para a redução da dívida; 

• Continua o foco na redução das despesas operacionais.  No 2T18, estas despesas 

representaram 3,2% da Receita Líquida (4,7% no 2T17); 

• Metalúrgica Gerdau: 

- Objetivo é zerar a dívida; 

- Maior parte do endividamento hoje é de debêntures, que devem ser convertidos. 

 

CSN (CSNA3) - Foco na desalavancagem 

Nossa recomendação para CSNA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 11,40, com um 

potencial de alta em 18%. 

No 2T18, a CSN apresentou um resultado com consideráveis aumentos de vendas, na 

receita e nas margens, em relação ao mesmo período de 2017.  Com estes ganhos na 

operação, o uso da “Contabilidade de Hedge”, que limitou a perdas financeiras com a 

desvalorização do real, e receitas não recorrentes, a empresa conseguiu reverter o prejuízo 

sofrido no 2T17.  Vale destacar que o lucro neste trimestre foi beneficiado também pelos 

ganhos na venda da CSN LLC (R$ 1.150 milhões), que compensaram as perdas com a queda 

nas cotações da Usiminas (perdas de R$ 516 milhões).   

A CSN lucrou R$ 1.190 milhões (R$ 0,86 por ação) no 2T18, valor 20,0% menor que no 

trimestre anterior, mas que reverteu o prejuízo de R$ 640 milhões, sofrido no 2T17. 
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Na teleconferência para comentar o resultado do 2T18, a diretoria da empresa reafirmou 

seu foco na desalavancagem através da venda de ativos, que deve ser realizada no segundo 

semestre deste ano.  

Os assuntos mais importantes na reunião foram os seguintes: 

• Desalavancagem financeira: 

- Foi fechada operação de alongamento dos prazos da dívida com a Caixa Econômica 

Federal, que junto com o Banco do Brasil são os maiores credores da empresa; 

- A empresa também fechará acordos de alongamento com bancos privados também; 

- Venda de ativos deve chegar a US$ 1,5 bilhão até outubro/2018; 

- Até o final do ano devem vendidos ativos no valor de US$ 2,5 bilhões; 

- Venda de ativos e aumento na geração de caixa devem trazer a relação dívida 

líquida/EBITDA de 5,3x no 2T18 para 4,0x ao final de 2018 e 3,5x em 2019; 

- Ativos foco para venda são as unidades no exterior (Portugal e Alemanha) e parte da 

produção de minério de ferro; 

• Resultado no 3T18 deve ser melhor que no 2T18; 

• Estão implantando um aumento de 12,25% para laminados a quente e frio e 10,75% 

para revestidos; 

• Aumento médio de preços do aço para o 3T18 deve ficar entre 8% e 9%; 

• Novos investimentos: 

- Filtragem de rejeitos: Custo de R$ 200 milhões, deve eliminar o uso de barragens até 

2019; 

- Nova linha de revestidos com capacidade para 350 mil toneladas ao ano; 

- Estão convertendo uma linha de produção ociosa para a fabricar 150 mil/t/ano de 

revestidos já em 2018. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 6/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo 201,4 (236,7) (318,6) (6.481,2)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 167.829 140.504

Venda 61.378 251.979

Líquido 106.451 -111.475

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 0.65% 2.63% 35.88%

Minerio de Ferro 1.12% 4.21% -12.85%

Petroleo Brent 0.03% -2.63% 8.61%

Petroleo WTI -0.07% -2.72% 10.80%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

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

13/08/2018 15:00 BR Balança Comercia l  semanal 12/ago

01/ago EUA Inadimplências  de hipotecas 2T 5,00%

ago/17 EUA MBA - Execução de hipotecas 2T 1,00%

00/jan CH Vendas  no varejo (a/a) Julho 9,00% 9,00%

00/jan CH Vendas  varejo (acumulado no ano a/a) Julho 9,00% 9,00%

00/jan CH Produção industria l  (a/a) Julho 6,00% 6,00%

23:00 CH Produção industria l  (acum, no ano a/a) Julho 7,00% 7,00%

Terça-feira 09:30:00 EUA Índice de preços  de importação (m/m) Julho 0,00% 0,00%

14/08/2018 09:30:00 EUA Índice de preços  de importação (a/a) Julho 4,00%

00/jan EURO Produção industria l  SAZ (m/m) Junho 1,00%

00/jan EURO Produção industria l   (a/a) Junho 2,00%

00/jan EURO PIB sazonal   (t/t) 2T 0,00%

00/jan EURO PIB sazonal  (a/a) 2T 2,00%

00/jan EURO Pesquisa  ZEW (Expectativas ) Agosto -18,70

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Agosto 1,00%

15/08/2018 08:30 BR Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Junho -3,00%

08:30 BR Atividade econômica IBC-Br (a/a) Junho -3,00%

jan/00 BR Fluxos  de Moeda Semanal

09:30 EUA Vendas  no varejo exc auto (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30:00 EUA Vendas  no varejo exc auto e gás Julho 0,00%

09:30:00 EUA Vendas  no varejo Grupo de controle Julho 0,00%

10:15:00 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Julho 0,00% 1,00%

Sexta-feira 08:00:00 BR FGV - IGP-M 1º Prévia Agosto 0,00%

10/08/2018 09:00:00 BR Vendas  a  varejo (m/m) Junho -1,00%

09:00:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Junho 3,00%

09:00 BR Venda ao varejo aml iado (M/M) Junho -5,00%

09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Junho 2,00%

09:30 EUA IPC (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA IPC (a/a) Julho 3,00% 3,00%

09:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (a/a) Julho 2,00% 2,00%

09:30 EUA Índice IPC NSA Julho 251,99
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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. 


