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Bolsa 

O Ibovespa sentiu o peso da mudança de humor no exterior, sobretudo o 

aumento da crise na Turquia. Além disso, o cenário político doméstico 

continuará tendo peso sobre o mercado até o final do processo eleitoral. No 

fechamento o índice marcou queda de 2,86% aos 76.514 pontos, com giro 

financeiro de R$ 12,5 bilhões, acima da média de pregões anteriores. Na 

semana, a queda acumulada chegou a 6,04% e, no mês 3,42%. A semana já 

abriu com as bolsas internacionais pesadas, com queda no fechamento da Ásia 

e na Europa, nesta manhã. A agenda econômica desta segunda-feira, além do 

Boletim Focus, traz em destaque dados da China: vendas no varejo, produção 

industrial, etc, (julho). Com poucos resultados corporativos divulgados e um 

ambiente tenso do lado externo, a nossa expectativa é de um mercado 

influenciado pelas bolsas internacionais, comportamento das commodities e 

dólar. 

Câmbio 

Na contramão da bolsa o dólar teve um dia de alta forte diante da aversão ao 

risco global e divulgação de dados piores para o índice de preços ao 

consumidor (CPI) nos Estados Unidos.  Nesse ambiente de incertezas a moeda 

americana terminou o dia em alta de 1,75%, cotada a R$ 3,8681 no mercado à 

vista. No acumulado da semana, houve alta de 4,32%. 

Juros  

No fechamento da semana, os mesmos fatores já mencionados, colocaram 

pressão também sobre o mercado de juros futuros. A taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 fechou com taxa de 8,42%, de 8,09% 

no ajuste da quinta-feira e o DI para jan/25 terminou com taxa de 11,66%, de 

11,31%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

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

8:25 BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

15:00 Balança Comercia l  semanal 5-Aug 362 mi

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

0:00 Inadimplências  de hipotecas 2T 4.63%

0:00 MBA - Execução de hipotecas 2T 1.16%

0:00 Inadimplências  de hipotecas 2T 4.63%

0:00 MBA - Execução de hipotecas 2T 1.16%

0:00 Crédito ao consumidor Junho  16 ,000 bi  24 ,559 bi

China Referência Expectativa Apurado Anterior

0:00 Exportações  A/A CNY Julho 3.00%

0:00 Balança comercia l Julho  41 ,61 bi

0:00 Importações  A/A Julho 14.00%

0:00 Exportações  A/A Julho 11.00%

0:00 Balança comercia l  CNY Julho 261 ,88 bi

0:00 Importações  A/A CNY Julho 6.00%
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 76,514 (2.9) (3.4) 0.1

Ibovespa Fut. 76,400 (2.9) (3.6) (1.8)

Nasdaq 7,839 (0.7) 2.2 13.6

DJIA 25,313 (0.8) (0.4) 2.4

S&P 500 2,833 (0.7) 0.6 6.0

MSCI 2,140 (1.1) (0.6) 1.7

Tóquio 21,857 (2.0) (3.1) (4.0)

Xangai 2,786 (0.3) (3.1) (15.8)

Frankfurt 12,424 (2.0) (3.0) (3.8)

Londres 7,667 (1.0) (1.1) (0.3)

Mexico 48,384 (1.7) (2.6) (2.0)

India 37,645 (0.6) 0.1 10.5

Rússia 1,057 (3.7) (9.9) 0.0

Dólar - vista R$ 3.86 1.7 2.8 16.7

Dólar/Euro $1.14 (1.0) (2.4) (4.9)

Euro R$ 4.41 0.6 0.4 10.8

Ouro $1,211.70 (0.1) (1.0) (7.0)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Alpargatas (ALPA4) – Queda de 66,4% no lucro trimestral, somando R$ 18,3 milhões 

A ação ALPA4 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 12,13 acumulando queda de 28,8% no 

ano, com valor de mercado de R$ 5,7 bilhões.  

O lucro líquido consolidado do trimestre totalizou R$ 18,3 milhões, com margem de 2,1%.  

Os negócios da companhia foram afetados pela greve dos caminhoneiros no final de maio, 

sobretudo o abastecimento de matérias primas nas fábricas.  Para minimizar os efeitos da 

paralisação, a Companhia suspendeu as atividades e deu férias coletivas, entre 7 e 10 dias 

dependendo da unidade produtiva e antecipou a manutenção de equipamentos. 

As variações mais significativas do lucro líquido consolidado do 2T18 foram:  

• Menos R$ 8,5 milhões no EBITDA com destaque para itens não recorrentes do segundo 

trimestre: indenizações trabalhistas na Argentina devido à readequação da estrutura frente 

ao cenário macroeconômico daquele país, provisão de honorários de success fee de 

contingências e despesas com consultorias; 

• Menos R$ 12,9 milhões no IR, devido ao crédito ocorrido na Argentina no 2T17 referente 

à redução da base cálculo de 2016 por conta do reconhecimento da inflação nos ativos 

monetários líquidos dos passivos;  

• Menos R$ 12,9 milhões de resultado financeiro/variação cambial, sendo: Aumento do 

resultado financeiro de R$ 12,8 milhões; Variação Cambial negativa de R$ 25,7 milhões, 

primordialmente na Argentina. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Endividamento - Em 30/06, a Alpargatas apresentava posição financeira líquida de R$ 39,9 

milhões, resultante de saldo de caixa de R$ 657,4 milhões (a geração operacional somou R$ 

563,3 milhões em 12 meses) e endividamento bruto de R$ 617,4 milhões. No curto prazo 

são R$ 282,5milhões (46% do total) sendo R$ 76,7 milhões em moeda nacional.  A dívida de 

curto prazo em moeda estrangeira somava R$ 205,8 milhões, dos quais R$ 34,7 milhões 

possuem swap para reais. No longo prazo, a dívida é toda em moeda nacional. 

 

BRF (BFRS3) – Prejuízo do 2T18 acima do esperado 

A BRF realizou na sexta-feira (10/ago) sua teleconferência de resultados do 2T18. Como 

anunciado, registrou um prejuízo líquido de R$ 1,57 bilhão, impactado por alguns efeitos 

importantes, com destaque para o comportamento do dólar, a reestruturação corporativa 

da companhia, a greve dos caminhoneiros, a Operação Carne Fraca/Trapaça com o 

consequente contingenciamento das exportações para a Europa/China, e que no conjunto, 

explicam grande parte da magnitude deste resultado negativo. 

Continua no radar da companhia a decisão de venda de ativos, que deve render até R$ 5 

bilhões, com vistas a sua desalavancagem financeira. Ao mesmo tempo foi anunciado que 

sinergias e ganhos de eficiência operacional com o processo de reestruturação em curso 
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devem impactar positivamente o EBITDA em R$ 515 milhões em 2018 e em R$ 1,2 bilhão 

em 2019. 

Suas ações, como esperado, responderam negativamente, o que elevou a queda das ações 

a 44,2% neste ano, para R$ 20,44/ação (valor de mercado de R$ 16,6 bilhões). Atentar que 

a BRF teve o seu rating cortado para BB de BB+ pela S&P. 

Destaques do 2º trimestre de 2018 

O volume de vendas no trimestre aumentou 4% em base anual, e a Receita Operacional 

Líquida cresceu 2% para R$ 8,2 bilhões, mesmo com a redução de 2% nos preços médios, 

função da maior participação de produtos in natura no mix comercializado, que cresceram 

10,5% frente o aumento de 1% nas vendas de produtos processados, ambos em base anual. 

Ainda como destaque positivo, o ganho de market share no Brasil, que elevou-se de 45,7% 

no 1T18 para 48,8% no 2T18, principalmente pela categoria "congelados"; e despesas com 

vendas, gerais e administrativas, como percentual da receita líquida, abaixo da média 

histórica. 

O lucro bruto foi principalmente pressionado pelos impactos da Operação Trapaça, a greve 

dos caminhoneiros e os custos de reestruturação, passando de R$ 1,5 bilhão no 2T17 para 

R$ 661 milhões no 2T18, queda de 55%. O EBIT de R$ 109 milhões passou a prejuízo de R$ 

779 milhões, e a prejuízo de R$ 289 milhões no EBITDA.  

Em base ajustada o EBITDA caiu 47% para R$ 373 milhões (positivos). No trimestre, o ciclo 

financeiro médio da BRF totalizou 34,5 dias, em linha com o trimestre anterior e 10,4 dias a 

menor, em base de 12 meses. O fluxo de caixa livre somou despesa de R$ 63 milhões, com 

melhora de R$ 650 milhões em base anual. Ao final de junho a alavancagem da companhia 

aumentou para 5,69x o EBITDA. A companhia reiterou as metas de desalavancagem para 

4,35x no final de 2018 e para 3,0x em 2019. 

Como já anunciado, a companhia aprovou o Plano de Reestruturação Operacional e 

Financeira, tendo como objetivo a readequação da estrutura fabril frente à realidade 

mercadológica, a melhora da estrutura de capital, por meio da redução da alavancagem, e 

o reforço dos seus processos de qualidade e gestão.  

Nesse contexto a BRF (i) anunciou a contratação dos bancos de investimento, Itaú BBA, 

Bradesco BBI e Morgan Stanley para assessorá-la na venda dos seus ativos na Argentina, 

Europa e Tailândia; em adição, (ii)contratou uma linha de crédito de R$1,1 bilhão, na 

modalidade Nota de Crédito à Exportação (NCE), com juros semestrais e prazo de cinco 

anos; (iii) realizou o refinanciamento de linhas de crédito, incluindo rolagens e novas 

captações, no montante total de aproximadamente R$ 3,2 bilhões e prazos de até 3 anos/ e 

(iv) formalizou em 09 de agosto de 2018, a contratação do Banco Bradesco BBI S.A., BB 
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Banco de Investimento S.A. e do Banco Votorantim S.A. para assessorá-la na estruturação e 

colocação de um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) no montante inicial 

de R$ 750 milhões. 

 

Usiminas (USIM5) - Explosão na unidade de Ipatinga 

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

indicando um potencial de alta em 103%.  Este ano, USIM5 caiu 2,3% enquanto o Ibovespa 

teve alta de 0,1%. 

Na última sexta-feira, um dos gasômetros da unidade de Ipatinga (MG) da Usiminas sofreu 

uma explosão.  Com isso, a empresa paralisou seus altos-fornos por precaução. 

Os gasômetros são recipientes que contém gases produzidos no processo de produção da 

siderúrgica, como dos altos-fornos, das coquerias e aciarias. Estes gases são armazenados 

para serem reaproveitados na produção de energia elétrica. 

Nesta manhã a empresa comunicou que os danos foram bem limitados e que tem seguros 

para o equipamento sinistrado, danos a terceiros e para lucros cessantes.  Além disso, a 

Usiminas informou que já retomou as operações dos fornos 1 e 2, além das laminações a 

frio e Unigal (galvanizados).  Para os laminadores de chapas grossas e tiras a quente, a 

previsão de retorno é amanhã e quinta-feira, respectivamente.  No caso do alto-forno 

número 3, a expectativa é de que ele volte a operar na quarta-feira (dia 15). 

Portanto, com dados limitados e expectativa de retorno a operação de quase toda a usina, 

esperamos que as perdas da ação no dia do acidente (7,3%) possam ser em parte revertidas 

hoje, já que nos pareceram excessivas. 

 

Banrisul (BRSR6) – Ex JCP referente ao 3T18 em 16/agosto 

O Conselho de Administração do Banrisul aprovou o pagamento de juros sobre o capital 

próprio (JCP) referente ao 3T18 no valor de R$ 88,3 milhões, equivalente a R$ 0,21590589 

por ação PNB. Serão consideradas as posições em 15 de agosto de 2018, passando as ações 

a ser negociadas "ex” JCP a partir de 16 de agosto de 2018. O pagamento ocorrerá em 27 

de setembro de 2018 e o retorno líquido esperado é de 1,2%. 
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ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – Aquisição das ações remanescentes da ENGIE Geração 
Solar Distribuída 

Conforme antecipado na teleconferência de resultados, e após o cumprimento das 

condições precedentes, foi concluída a operação de aquisição das ações remanescentes da 

ENGIE Geração Solar Distribuída S.A., pelo preço ajustado de R$ 35,1 milhões. A operação 

não constitui para a ENGIE Brasil Energia investimento relevante. Sendo assim, não será 

submetida à ratificação de acionistas em assembleia geral. 

Ao preço de R$ 37,29/ação (valor de mercado de R$ 24,3 bilhões), os papéis da companhia 

registram valorização de 7,8% este ano. Os múltiplos para 2018 apontam um P/L de 10,6x e 

um VE/EBITDA de 6,7x. O preço justo de R$ 43,00/ação traz um potencial de alta de 15,3%.  

Lembrando que com base no resultado do 1S18 o Conselho de Administração aprovou a 

distribuição de R$ 1,7557267392/ação na forma de dividendos intercalares. As ações 

ficarão ex-dividendos no dia 21 de agosto de 2018 e o retorno é de 4,7%. 

 

Randon (RAPT4) - Pagamento de dividendos 

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

indicando um potencial de alta em 51%.  Nos últimos doze meses, esta ação subiu 20,8% 

enquanto o Ibovespa teve uma valorização de 14,2%. 

A empresa informou na última sexta-feira, após o pregão, que seu Conselho de 

Administração deliberou o pagamento de dividendos intermediários no valor total de R$ 

19,2 milhões (R$ 0,05599555 por ação).  O pagamento será realizado no dia 27 de agosto, 

com base nas posições acionárias de 16/8. 

Este provento equivale a um retorno de 0,8% sobre a cotação do último fechamento. 

O valor total do dividendo equivale a 25,7% do lucro obtido no primeiro semestre de 2018. 

A Randon divulgou resultados na semana passada e anunciou que as perspectivas para o 

segundo semestre são muito positivas. 

 

Boletim Focus – Expectativas de inflação corrigidas para cima, com menor crescimento 
econômico 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, destaque 

para o aumento das expectativas para o IPCA e arrefecimento nas estimativas de 
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crescimento da economia (PIB), ambos para 2018. Para 2019 e 2020 estes indicadores 

permaneceram sem alteração. Para a taxa de câmbio (final de período), a expectativas de 

mercado apontaram para R$/USS 3,70, pela sexta vez consecutiva. Por fim, a meta Selic 

para o final do período se mostrou estável em 6,50%, pela 11º vez consecutiva. 

Já a produção industrial mostrou arrefecimento na margem, pela segunda vez consecutiva, 

em 2018. Para os demais indicadores de relevância, não houve alteração em relação às 

estimativas anteriores. 

2018 2019

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

Inflação

   IPCA - var(%) anual 4.15 4.11 4.15 (1) 4.10 4.10 4.10 (4)

   Preços Administrados - var(%) anual 6.45 7.00 7.00 (1) 4.40 4.50 4.72 (1)

   IGP-DI - var(%) anual 7.80 7.68 7.84 (1) 4.45 4.36 4.45 (1)

   IGP-M  - var(%) anual 7.70 7.74 7.82 (2) 4.47 4.47 4.49 (1)

   IPC-Fipe - var(%) anual 3.43 3.37 3.39 (1) 4.18 4.00 4.01 (1)

Atividade Econômica

   PIB - var(%) anual 1.50 1.50 - (1) 2.50 2.50 2.50 (4)

   Produção Industrial - var(%) anual 2.96 2.85 2.79 (2) 3.00 3.00 3.00 (4)

Taxa de Câmbio e Setor Externo

   Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.70 3.70 3.70 (4) 3.68 3.70 3.70 (3)

   Taxa de Câmbio Nominal -Média Anual (R$/US$) 3.62 3.61 3.61 (1) 3.64 3.66 3.67 (1)

   Exportações (US$ Bilhões) 229.35 229.45 229.08 (1) 235.00 235.00 235.10 (1)

   Importações (US$ Bilhões) 170.00 170.40 171.50 (2) 186.00 186.00 186.90 (1)

   Balança Comercial (US$ Bilhões) 57.81 58.00 57.00 (2) 49.30 49.30 49.80 (2)

   Transações Correntes (US$ Bilhões) -20.00 -18.15 -20.00 (1) -34.10 -32.00 -32.00 (1)

   Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 70.00 67.00 68.00 (1) 74.65 72.00 74.00 (2)

Taxa de Juros

   Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (4) 8.00 8.00 8.00 (4)

   Meta Selic - Média Anual (% a.a.) 6.53 6.53 6.53 (4) 7.36 7.25 7.33 (1)

Setor Fiscal

   Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 54.93 54.25 54.25 (1) 58.00 57.70 57.70 (1)

   Resultado Primário (% do PIB) -2.05 -2.00 -2.05 (1) -1.50 -1.50 -1.50 (4)

   Resultado Nominal (% do PIB) -7.40 -7.40 -7.40 (1) -6.80 -6.90 -6.85 (1)

Comportamento Semanal

Expectativas de Mercado - Fim do Ano

Comportamento Semanal

 

Expectativas de inflação ainda dentro do centro da meta. Para 2018, as estimativas de 

mercado para o IPCA foram corrigidas marginalmente para cima, sugerindo inflação de 

4,15% ante 4,11% na apuração anterior. 

Vale lembrar que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a meta para a inflação de 

2021 em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,50 pp para mais e para menos. As metas 

para 2018, 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,50%, 4,25% e 

4,00%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. 

O IGP-M de julho arrefeceu para 0,51%, mas os produtos industriais seguem pressionados 

pela depreciação cambial. As estimativas de mercado apontam para um IGP-M no final de 

2018 em 7,82%. 

Em julho, o IPCA registrou alta de 0,33%, ante 1,26% no mês anterior em função da greve 

dos caminhoneiros. Os componentes sensíveis à atividade econômica se mostram contidos, 

dada a dinâmica de inflação benigna, propiciando trajetória de descompressão. 



 

Página | 8  
 

13 de Agosto  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

No mês de julho o IGP-DI foi de 0,44% ante alta de 1,48% em junho. A desaceleração é 

explicada pela devolução das altas apuradas pelos preços agropecuários no atacado após a 

greve dos caminhoneiros.  

Arrefecimento nas estimativas de crescimento econômico. Para este ano a mediana das 

estimativas para o PIB registrou queda marginal, sugerindo crescimento de 1,49% ante 

1,50% na apuração anterior. Para os anos subsequentes o mercado manteve a expectativa 

de crescimento de 2,50%. 

O PIB do 1T18 confirmou a lenta retomada de crescimento da economia, porém de forma 

gradual, após a expansão de 0,4%. O desempenho esteve atrelado ao dinamismo mais 

moderado do mercado de trabalho, dada a alta taxa de desemprego. 

Para a produção industrial, estimativas para 2018 foram revisadas para baixo, sugerindo 

crescimento de 2,79%, após 2,85% na apuração anterior. 

Expectativas para Taxa Selic seguem estáveis. As expectativas de mercado para a taxa Selic 

neste ano seguiram estáveis em 6,50% para 2018, permanecendo em 8,00% para os três 

anos subsequentes.  

Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 

6,50%, e assim esperamos que siga até o final do ano. No comunicado emitido pelo 

colegiado, o banco central destacou que a recuperação da atividade após a greve tem sido 

mais gradual do que imaginado e seus efeitos sobre a inflação estão se mostrando 

temporários. Com isso, reforçou a mensagem de que apenas os efeitos secundários devem 

ser combatidos pela política monetária. Os modelos do BC sugerem inflação abaixo do 

centro da meta nos cenários com variáveis constantes e com projeções do Focus, chegando 

a 4,2% no final de 2019, mesmo com manutenção da taxa Selic estável e taxa de câmbio de 

R$ 3,75.  

Taxa de câmbio segue depreciada. Para a taxa de câmbio, a mediana das estimativas para 

este ano seguiu estável em R$/US$ 3,70, sendo a sexta manutenção consecutiva. Para 

2019, não houve alteração nas estimativas, ocorrendo apreciação marginal apenas em 

2020. 

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

IPCA - var(%) anual 4.00 3.94 4.16 (1) 4.00 4.02 4.00 (1)

IGP-DI - var(%) anual - - - (5) - - - (5)

IGP-M  - var(%) anual 7.72 7.72 8.14 (1) 4.40 4.40 4.45 (1)

Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.55 3.55 3.60 (1) 3.60 3.55 3.55 (1)

Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (11) 8.00 7.75 7.63 (1)

Fonte: BCB

Comportamento Semanal

Market Expectations - Top Five Institutions

2018 2019

Expectativas de Curto Prazo

Comportamento Semanal
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  08/08/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 8/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo 340,9 651,4 587,6 (5.575,0)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 175.260 140.318

Venda 57.703 264.653

Líquido 117.557 -124.335

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 7.08% 18.37% 56.72%

Minerio de Ferro -0.22% 5.19% -12.02%

Petroleo Brent 0.15% -1.79% 9.54%

Petroleo WTI -0.21% -1.85% 11.79%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira 08/out EUA JOLTs  - Ofertas  de emprego Junho 6.638

07/08/2018 08/out EUA Crédito ao consumidor Junho  16 ,000 bi  24 ,559 bi

08/ago CH Exportações  A/A CNY Julho 3,00%

08/ago CH Balança comercia l Julho  41 ,61 bi

08/ago CH Importações  A/A Julho 14,00%

08/ago CH Exportações  A/A Julho 11,00%

08/ago CH Balança comercia l  CNY Julho 261 ,88 bi

08/ago CH Importações  A/A CNY Julho 6,00%

Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 07/ago 0,00%

08/08/2018 08:00 BR FGV - IGP-DI  (m/m) Julho 1,00%

08:00 BR Inflação FGV IGP-DI A/A Julho 0,08

09:00 BR  IBGE: IPCA (a/a) Julho 4,0%

09:00 BR  IBGE: IPCA (m/m) Julho 1,0%

00/jan EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 03/ago -3,00%

00/jan CH IPP (a/a) Julho 5,00%

00/jan CH IPC (a/a) Julho 2,00%

Quinta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 07/ago 0,00%

09/08/2018 09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 04/ago

09:30 EUA Demanda fina l  IPP M/M Julho 0,00% 0,00%

09:30 EUA Seguro-desemprego 28/jul

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

09:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação M/M Julho 0,00%

09:30 EUA Demanda fina l  IPP A/A Julho 3,00% 3,00%

09:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Julho 3,00% 3,00%

09:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação A/A Julho 3,00%

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. 


