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Bolsa 

Na véspera do primeiro turno das eleições, o Ibovespa mostrou volatilidade 

mais uma vez, operando em alta numa parte do dia para fechar em baixa de 

0,76% aos 82.322 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14,9 bilhões. Se o último 

pregão foi influenciado pelas pesquisas entre os dois principais candidatos, o 

resultado apurado com Jair Bolsonaro (PSL) com 46,3% dos votos e Fernando 

Haddad (PT) com 28,9% marca o início de uma nova disputa, que será 

acompanhada diariamente pelos investidores até o dia 26 deste mês. Hoje, a 

agenda econômica traz em destaque os dados do Boletim Focus e a inflação 

medida pelo IGP-DI (setembro) com alta de 1,79% e de 0,53% no IPC-S (m/m). 

No exterior, as bolsas encerraram o dia em queda na Ásia e caem também na 

zona do euro. 

Câmbio 

A moeda americana fechou a sexta-feira com desvalorização de 0,70% a R$ 

3,8660 no mercado à vista, acumulando baixa de 4,81% na semana. O processo 

eleitoral determinou o rumo do dólar na semana e o resultado de ontem no 1º 

turno deve seguir pesando nesta semana. 

Juros  

Os juros futuros voltaram a subir na sexta-feira, após quatro sessões em queda. 

A expectativa de vitória de Jair Bolsonaro o 1º turno perdeu força no 

fechamento da semana. A taxa do contrato de DI para jan/20 fechou em 8,24%, 

de 8,156% no final da quinta-feira. A taxa para jan/25 passou de 11,243% para 

11,35%. 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

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

08:00 FGV: IPC-S (m/m) 07/out/18 0,50% 0,53% 0,45%

08:00 FGV - IGP-DI  (m/m) Setembro 1,62% 1,79% 0,68%

08:00 Inflação FGV IGP-DI A/A Setembro 10,15% 10,33% 9,06%

08:25 BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

15:00 Balança Comercia l  semanal 07/out/18

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

05:30 Sentix - Confiança do investidor Outubro 12,00 11,40 12,00
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 82,322 (0.8) 3.8 7.7

Ibovespa Fut. 82,800 (0.4) 4.4 6.4

Nasdaq 7,788 (1.2) (3.2) 12.8

DJIA 26,447 (0.7) (0.0) 7.0

S&P 500 2,886 (0.6) (1.0) 7.9

MSCI 2,151 (0.6) (1.5) 2.3

Tóquio 23,784 (0.8) (1.4) 4.5

Xangai 2,717 (1.0) (3.7) (17.9)

Frankfurt 12,112 (1.1) (1.1) (6.2)

Londres 7,319 (1.3) (2.6) (4.8)

Mexico 48,053 (1.3) (2.9) (2.6)

India 34,474 0.3 (4.8) 1.2

Rússia 1,159 (0.1) (2.7) 0.0

Dólar - vista R$ 3.84 (0.9) (5.2) 15.9

Dólar/Euro $1.15 0.1 (0.7) (4.0)

Euro R$ 4.42 (0.8) (5.9) 11.2

Ouro $1,202.95 0.2 0.9 (7.7)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Sabesp (SBSP3) – Câmara municipal de Guarulhos aprova Projeto Municipal 

Na sexta-feira (5/out) a Câmara Municipal de Guarulhos aprovou o Projeto de Lei 

Municipal, encaminhado pelo Poder Executivo daquele município. 

Cotadas a R$ 26,34/ação (valor de mercado de R$ 18,0 bilhões) suas ações registram queda 

de 20,0% este ano. O preço justo de R$ 37,00/ação traz um potencial de alta de 40,5% para 

SBSP3. 

Como já anunciado, no dia 21/set foi assinado o Protocolo de Intenções entre o Município 

de Guarulhos, o Governo do Estado de São Paulo e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Guarulhos ("SAAE"), com interveniência-anuência da Sabesp; o qual substituiu as 

condições anteriormente negociadas com o Município em agosto de 2017.  

No âmbito do Convênio de Cooperação Técnica e do Contrato de Prestação dos Serviços 

estão previstos: (i) investimentos pela Sabesp, de aproximadamente, R$ 1,7 bilhão durante 

a vigência do contrato, além de repasses para investimentos complementares a serem 

realizados pela Prefeitura Municipal de Guarulhos; e (ii) acordo judicial para suspensão do 

pagamento da dívida de cerca de R$ 3,2 bilhões do Município com a Sabesp e abatimento 

proporcional de seu valor até o final do prazo do contrato de prestação dos serviços. 

 

JBS S.A. (JBSS3) – Transações entre partes relacionadas no âmbito do Programa de 
Regularização Tributária Rural 

O Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) instituído pela Lei nº 13.606/18, 

possibilitou o pagamento do saldo devedor de Funrural mediante a utilização de créditos de 

prejuízos fiscais, da companhia e de suas controladas. Com isso a JBS utilizou créditos 

tributários da J&F Participações S.A. e Âmbar Energia Ltda. o que gerou uma economia de 

aproximadamente R$ 55 milhões. 

Suas ações registram queda de 11,3% este ano para R$ 8,65/ação (valor de mercado de R$ 

23,6 bilhões). O preço justo de R$ 11,70/ação embute um potencial de alta de 35,3%. 

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 



 

Página | 3  
 

08 de Outubro  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

EZtec (EZTC3) – Iniciando atuação no segmento Minha Casa Minha Vida 

A Eztec, que atua nos segmentos de média a alta rendas, prepara o lançamento para este 

mês, de seu primeiro empreendimento enquadrado no programa habitacional Minha Casa, 

Minha Vida. 

O projeto que terá a marca Fit Casa, terá o Valor Geral de Vendas (VGV) próprio de R$ 140 

milhões. A companhia, que havia lançado até setembro um VGV de R$ 220 milhões, projeta 

chegar ao fim do ano com total de lançamentos de cerca de R$ 800 milhões. 

O primeiro empreendimento com a marca Fit Casa será desenvolvido no bairro paulistano 

do Brás, na região centro-leste da capital paulista. Com quatro torres, o projeto terá 

unidades de um e dois dormitórios, a partir de 26 metros quadrados e 38 metros 

quadrados, respectivamente. 

A diretoria da empresa já havia comentado esta intenção em reunião com investidores e 

que aguardaria o melhor momento para a tomada de decisão, utilizando-se de seu banco 

de terrenos e futuras aquisições em pontos estratégicos da cidade de São Paulo e outras 

localidades.  

A decisão vem junto com a expectativa de retomada do mercado imobiliário, que poderá 

acontecer com a mudança de governo no ano que vem.  

Na sexta-feira a ação EZTC3 encerrou cotada a R$ 18,85 acumulando desvalorização de 

10,7% no ano, mas no período de um mês a alta foi de 18,9% (12,2% na última semana).  O 

valor de mercado da empresa é de R$ 3,2 bilhões. 

 

Locamerica (LCAM3) - Novo programa de recompra de ações 

As ações da Locamerica são negociadas com múltiplos Preço/Lucro de 15,2x para os 

resultados de 2018 e 10,5x em 2019.  O Preço Justo médio (Bloomberg) é R$ 34,74/ação, 

indicando um potencial de alta em 29%.  Nos últimos doze meses, as ações da Locamerica 

já subiram 109,6%, enquanto o Ibovespa teve alta 7,4%. 

O Conselho de Administração da Locamerica (Unidas) autorizou a aquisição de até 

10.556.937 ações, equivalentes a 9,0% do total em circulação.  O prazo do programa é de 

18 meses. 

Normalmente o anúncio dos programas de recompra traz impactos positivos para as ações 

no curto prazo, apesar de LCAM3 não precisar de maiores impulsos, considerando sua forte 

valorização nos últimos meses.  Esta alta ocorreu pelo crescimento dos lucros e um salto da 

empresa, em termos de dimensão, pela compra de concorrentes. 
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Ecorodovias (ECOR3) - Intervenção em concessionárias no Paraná 

Nossa recomendação é de Compra para as ações da Ecorodovias, com Preço Justo de R$ 

12,00 (potencial de alta em 56%), respectivamente.  Este ano ECOR3 caiu 35,1%, mas o 

Ibovespa teve uma valorização de 7,7%. 

Na última sexta-feira, a Ecorodovias informou que o Governo do Paraná editou decretos de 

intervenção em suas controladas Ecovia Caminho do Mar e Rodovia das Cataratas, ambas 

administram rodovias naquele Estado. 

Esta é uma notícia negativa para a Ecorodovias, que assim como a CCR e Triunfo, sofreu 

com intervenções em suas concessionárias no Paraná na semana passada.  Todas as três 

empresas já informaram que estão ajuizando medidas para defender seus direitos. 

Para se aferir a importância desta medida, é importante verificar que a soma do EBITDA 

pró-forma das duas controladas da Ecorodovias que sofreram intervenção, é equivalente a 

25% do total no primeiro semestre/2018. 

 

Boletim Focus – Mediana dos agregados aponta inflação mais pressionada com menor 

crescimento econômico 

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

para a quarta elevação marginal das estimativas para o IPCA de 2018, com as atualizações 

dos últimos 5 dias também crescendo marginalmente. Para o PIB, a mediana das 

estimativas registrou ligeira queda marginal, após cinco reduções consecutivas. Já a Taxa de 

Câmbio não obteve variação no período apurado. Por fim, a Meta da Taxa Selic para o final 

do período seguiu estável pela 19ª vez consecutiva. 

Com isso, para este ano, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,40%, o PIB em 1,34%, 

Taxa de Câmbio R$/US$ 3,89 e a Meta Selic em 6,50% a.a. 

Já a mediana do agregado para a produção industrial apresentou arrefecimento, sugerindo 

crescimento de 2,72% ante 2,78%. Para os demais indicadores de relevância, não houve 

alteração em relação às estimativas anteriores. 
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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 4.06 4.30 4.40 (3) 4.11 4.20 4.20 (1)

   Preços Administrados - var(%) anual 7.20 7.60 7.73 (3) 4.77 4.80 4.80 (3)

   IGP-DI - var(%) anual 8.29 8.95 9.01 (3) 4.47 4.50 4.50 (3)

   IGP-M  - var(%) anual 8.60 9.60 9.60 (1) 4.49 4.50 4.49 (1)

   IPC-Fipe - var(%) anual 3.47 3.47 3.55 (1) 4.04 4.06 4.06 (2)

Atividade Econômica

   PIB - var(%) anual 1.39 1.35 - (1) 2.50 2.50 2.50 (3)

   Produção Industrial - var(%) anual 2.62 2.78 2.72 (1) 2.95 3.00 3.00 (3)

Taxa de Câmbio e Setor Externo

   Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.80 3.89 3.89 (1) 3.70 3.83 3.83 (1)

   Taxa de Câmbio Nominal -Média Anual (R$/US$) 3.69 3.72 3.71 (2) 3.73 3.85 3.84 (1)

   Exportações (US$ Bilhões) 229.50 229.97 - (3) 235.10 236.65 - (3)

   Importações (US$ Bilhões) 173.50 175.29 - (3) 190.00 190.00 - (2)

   Balança Comercial (US$ Bilhões) 55.00 54.60 - (1) 46.00 45.60 46.36 (1)

   Transações Correntes (US$ Bilhões) -18.00 -18.00 -18.00 (3) -32.00 -30.00 -31.35 (1)

   Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 67.50 67.00 67.50 (1) 74.00 75.65 76.00 (2)

Taxa de Juros

   Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (3) 8.00 8.00 8.00 (3)

   Meta Selic - Média Anual (% a.a.) 6.53 6.53 6.53 (3) 7.27 7.34 7.34 (1)

Setor Fiscal

   Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 54.48 54.26 - (1) 57.70 57.95 57.85 (1)

   Resultado Primário (% do PIB) -2.03 -2.00 - (3) -1.50 -1.50 -1.50 (1)

   Resultado Nominal (% do PIB) -7.40 -7.40 -7.40 (3) -6.80 -6.80 -6.80 (3)

Comportamento SemanalComportamento Semanal

Expectativas de Mercado - Fim do Ano

 

Expectativas de inflação em alta, com atualização dos últimos 5 dias pressionando. Para 

2018, a mediana das estimativas de mercado para o IPCA registrou nova elevação marginal, 

a quarta consecutiva, sugerindo inflação de 4,40% ante 4,30%. E pela primeira vez, as 

atualizações dos últimos 5 dias úteis apontaram crescimento marginal no indicador,  ao 

passar de inflação de 4,28% para 4,41%. 

Para 2019 e 2020, não houveram variações, com o indicador estável em 4,20% e 4,00%, 

respectivamente. Para 2021, houve arrefecimento marginal, com o indicador passando de 

3,97% para 3,95%. 

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. 

Em setembro, o IPCA registrou variação de 0,48%, acumulando no ano inflação de 3,34% e 

de 4,53% no acumulado de 12 meses. Destaque para a menor deflação de alimentação e 

alta dos transportes, que obteve variação de 1,69%, sendo a maior desde a implantação do 

Plano Real em 1994, principalmente no grupo de combustíveis. Este, por sua vez, saíram da 

queda de 1,86%, em agosto, para 4,18%, em setembro, representando 0,24 pp de impacto 

no IPCA, ou 50% do índice. 

Mesmo assim, os núcleos de inflação continuam em patamares baixos ou, segundo o BC, 

em “níveis apropriados”, com a convergência da inflação para o centro da meta.  

O IGP-M de setembro encerrou em alta de 1,52%, vindo de 0,70% no mês anterior. Com 

isso, o indicador atinge alta de 8,29% no acumulado de 2018 e crescimento de 10,04% nos 
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últimos 12 meses. No mês o crescimento se mostrou motivado principalmente pela alta dos 

Preços ao produtor (IPA), que acelerou de 1,00% em agosto para 2,19% em setembro. A 

principal contribuição partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa de 

variação passou de 0,02% para 8,21%, no mesmo período. 

As estimativas de mercado apontam para um IGP-M no final de 2018 em 9,60% sem 

variação em relação a apuração anterior, muito dessa inflação viria por parte do pass-

through, ou o repasse das variações cambiais para os preços. No que tange ao repasse 

cambial (pass-through) para os preços, segundo o BC, cada 1 p.p. de aumento na 

depreciação, o repasse se eleva de 0,11 p.p. a 0,19 p.p. 

Estimativas de crescimento econômico e produção industrial, não apresentaram variação. 

Para este ano a mediana das estimativas para o PIB apresentou ligeiro arrefecimento, 

sugerindo crescimento de 1,34% ante 1,35%. Para os anos subsequentes (2019, 2020 e 

2021) o mercado manteve as expectativas de crescimento para a economia em 2,50%. 

O PIB do 2T18 registrou crescimento de 0,2% frente a aceleração de 0,1% no 1T18, segundo 

dados divulgados pelo IBGE. Na comparação interanual, o PIB avançou 1,0%. O resultado se 

mostrou um pouco acima do esperado pelo mercado, sendo impulsionado pelo 

crescimento de 0,3% do setor de serviços, a despeito do setor agropecuário que 

permaneceu estável e da indústria cujo recuo foi de 0,6%. Pela ótica da demanda, o 

consumo das famílias e gastos do governo avançaram 0,1% e 0,5%, respectivamente, 

enquanto a formação bruta de capital fixo (FBCF) registrou queda de 1,8%. No setor 

externo, houve retração de 5,5% das exportações e de 2,1% das importações.  

Nos três meses encerrados em agosto, Taxa de desemprego recuou para 12,1%, em 

comparação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando a tendência de 

recuperação gradual do mercado de trabalho. O resultado esteve abaixo das estimativas de 

mercado, refletindo os avanços da ocupação e da população economicamente ativa (PEA), 

a despeito da ocupação privada sem carteira assinada segue crescendo, enquanto o nível 

de ocupados com carteira tem recuado. 

Do mesmo modo, as estimativas para a produção industrial para 2018 sofreram variação, 

sugerindo crescimento de 2,72% ante 2,78%. Para os anos subsequentes (2019, 2020 e 

2021) as estimativas de mercado permaneceram estáveis, sugerindo crescimento de 3,00%. 

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE, registrou queda de 0,2% na passagem de 

junho para julho na produção física industrial, ficando acima da expectativa do mercado 

(1,5%). A ligeira queda foi influenciada pelos resultados negativos nas categorias de bens de 

capital, bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis. Por outro lado, 

destaque para o avanço da categoria de bens intermediários, que representa 

aproximadamente metade da produção industrial total. Na comparação interanual, houve 
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alta de 4,0%, levando a um crescimento de 3,2% em 12 meses e reforçando a tendência de 

retomada gradual do setor.  

Expectativas para Taxa Selic seguem sem alteração. 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.  

Na 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.  

Na atualização do cenário básico, o Copom entendeu que os indicadores recentes da 

atividade econômica evidenciam recuperação da economia brasileira, porém em ritmo mais 

gradual que aquele observado no início do ano; 

No âmbito externo, o comitê entende que o cenário permanece desafiador, com redução 

do apetite ao risco em relação a economias emergentes, com os principais riscos associados 

à normalização das taxas de juros em algumas economias maduras e a incertezas 

referentes ao comércio global. 

No entanto, o Copom avalia que as diversas medidas de inflação subjacente se encontram 

em níveis apropriados, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à 

política monetária. 

Conforme ressalta o comitê, no cenário básico para inflação, permanecem os fatores de 

risco: i) nível de ociosidade elevado pode produzir trajetória prospectiva abaixo do 

esperado; ii) uma frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes 

necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória da 

inflação no horizonte relevante para a política monetária.; iii) deterioração do cenário 

externo para economias emergentes. 

Por fim, o Copom reiterou que a conjuntura econômica ainda prescreve política monetária 

estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural, ressaltando que os 

próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade 

econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. 

O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) reforçou a relevância da ancoragem das 

expectativas e do estágio do ciclo econômico para reduzir o grau de repasse cambial. Ao 

considerar seus quatro cenários de evolução da inflação, todos apontaram IPCA igual ou 

abaixo da meta para este ano, de 4,5%. Para 2019, cuja meta é de 4,25%, apenas os 

cenários com Selic e câmbio constantes e Selic do Focus e câmbio constantes apontam 

inflação acima da meta, em 4,5% e 4,4%, respectivamente, para os dois cenários, ante meta 

de 4,25% para 2019. 
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Taxa de câmbio segue depreciada. Para a Taxa de Câmbio, a mediana das estimativas para 

este ano não apresentou variação, ficando em R$/US$ 3,89. Para 2019 e 2020, permaneceu 

sem alteração em R$/US$ 3,83 e R$/US$ 3,75, respectivamente. Por fim, para 2021 a 

mediana apontou apreciação, ficando em R$/US$ 3,86 de R$/US$ 3,87. Acreditamos que o 

neste ano o câmbio seguirá pressionado, com estes níveis sendo sensibilizados pela 

transmissão a partir do IGP-DI. 

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 4.26 4.46 4.45 (1) 4.17 4.21 4.24 (1)

IGP-DI - var(%) anual - - - (10) - - - (10)

IGP-M  - var(%) anual 9.00 9.55 9.55 (1) 4.45 4.45 4.44 (1)

Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.50 3.80 3.95 (4) 3.45 3.70 3.90 (2)

Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (10) 7.75 7.75 7.88 (1)

Fonte: BCB

Expectativas de Curto Prazo

Comportamento SemanalComportamento Semanal

Market Expectations - Top Five Institutions

2018 2019
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  03/10/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 3/10/18 30 dias Mês Ano

Saldo 608,7 4.049,9 766,9 1.061,5
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 
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Compra 179.214 157.994

Venda 91.039 249.541

Líquido 88.175 -91.547
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Outubro 2018

CDS Brasil 5 anos -2.86% -8.58% 48.46%

Minerio de Ferro 1.10% 1.10% -9.29%

Petroleo Brent -1.50% 0.22% 24.53%

Petroleo WTI -1.30% 0.16% 21.53%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Terça-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 07/out 0,00% 0,00%

09/10/2018 07:00 EUA NFIB - Otimismo pequenos  negócios Setembro 108,80

out/15 CH Financiamento agregado CNY Setembro 1520,0bi

out/15 CH Oferta  monetária  M2 (a/a) Setembro 8,00%

out/15 CH Oferta  monetária  M1 (a/a) Setembro 4,00%

out/15 CH Oferta  monetária  M0 (a/a) Setembro 3,00%

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-M 1º Prévia Outubro 1,00%

10/10/2018 12:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

08:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 05/out

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

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

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

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

09:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Setembro 2,00%

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

11:00 EUA Estoques  no atacado (m/m) Agosto 1,00%

11:00 EUA Vendas  de negócio no atacado (m/m) Agosto 0,00%

Quinta-feira 09:00 BR Vendas  a  varejo (m/m) Agosto

11/10/2018 09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Agosto

09:00 BR Venda ao varejo aml iado (M/M) Agosto 0,00%

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

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

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

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

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

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

09:30 EUA Índice IPC NSA Setembro 252,15

09:30 EUA IPC Principal  (SA) Setembro 258,14

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 06/out

09:30 EUA Seguro-desemprego 29/set

10/dez CH Balança comercia l Setembro

10/dez CH Importações  A/A Setembro 20,00%

Sexta-feira 09:30 EUA Índice de preços  de importação (m/m) Setembro 0,00% -1,00%

12/10/2018 09:30 EUA Índice de preços  de importação (a/a) Setembro 4,00%

06:00 EURO Produção industria l   (a/a) Agosto

Fonte: Bloomberg
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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. 


