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MERCADOS
Bolsa

Índices, Câmbio e Commodities

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com queda de 0,33% aos 96.236 pontos,
com giro financeiro de R$ 12,2 bilhões. Com noticiário fraco, os
investidores, sobretudo os estrangeiros, seguem conservadores em
relação ao mercado de ações. De acordo com números da B3, os
investidores estrangeiros retiraram R$ 265,882 milhões da Bolsa na
quarta-feira (24). A semana abre com agenda econômica carregada de
dados da zona do euro e Estados Unidos, abrindo a semana em baixa na
zona do euro enquanto na Ásia os mercados fecharam em alta com bons
resultados divulgados para grandes bancos. Do lado doméstico saiu a
inflação de abril medida pelo IGP-M com alta de 0,92% no M/M e de 8,64%
em 12 meses além do Boletim Focus. A queda nos preços do petróleo ajuda
para pressionar os futuros de NY, nesta manhã. Com o fechamento do mês
de abril, o feriado da quarta-feira (Dia do Trabalhador) e os políticos
sinalizando dificuldades para o projeto do governo (Previdência), a semana
pode ser de instabilidade a B3. Os resultados do 1T19 seguem
influenciando as ações.

Mês (%)

Ano (%)

Ibovespa

96.236

(0,3)

0,9

9,5

Ibovespa Fut.

96.875

(0,2)

1,6

9,9

8.146

0,3

5,4

22,8

Fech. *

Nasdaq
DJIA

Dia (%)

26.543

0,3

2,4

13,8

S&P 500

2.940

0,5

3,7

17,3

MSCI

2.174

0,4

3,1

15,4

Tóquio

22.259

(0,2)

5,0

11,2

Xangai

3.062

(0,8)

(0,9)

22,8

0,3

6,8

16,6

Frankfurt

12.315

Londres

7.428

(0,1)

2,0

10,4

Mexico

44.975

(0,1)

3,9

8,0

India

39.067

0,9

1,0

8,3

1.247

0,1

4,1

0,0

(0,5)

0,3

1,3

0,2

(0,6)

(2,8)

(0,3)

(0,4)

(1,4)

0,7

(0,5)

0,3

Rússia
Dólar - vista

R$ 3,93

Dólar/Euro

$1,12

Euro

R$ 4,38

Ouro

$1.286,25

* Dia anterior, exceto Ásia

Altas e Baixas do Ibovespa

Câmbio
A moeda americana encerrou a sexta-feira em queda de 0,49%, de R$
3,9516 para R$ 3,9321, com volatilidade na semana à medida em que o
assunto “Previdência” ia sendo discutido. A expectativa é de continuidade
deste movimento.

SBSP3

4,7%

RENT3

4,6%

HYPE3

3,5%

RAIL3

2,5%

MGLU3

Juros

FLRY3

O mercado de juros futuros segue operando com volatilidade nas taxas,
também sob o impacto do noticiário vindo de Brasília. A taxa do contrato
de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 passou de 6,531% para
6,555% e para jan/25 ficou estável em 8,77%.
Referência Expectativa Apurado

Brasil
FGV - IGP-M (m/m)

Abri l

0,89%

0,92%

1,26%

08:00

FGV - IGP-M (a /a )

Abri l

8,62%

8,64%

8,27%

08:25

BC - Pes qui s a Focus (s ema na l )

-6,8%

-5,7%

MRFG3

-3,4%

UGPA3

-3,2%

CIEL3

Anterior

08:00

-2,9%

Ibovespa x Dow Jones (em dólar)
130

Referência Expectativa Apurado

Estados Unidos

JBSS3

2,3%

09:30

Renda pes s oa l

Ma rço

0,40%

09:30

Ga s tos pes s oa i s

Ma rço

0,70%

Nome da Empresa

Código

Data

Movida

MOVI3

29/4

EcoRodovias

ECOR3

29/4

RD RaiaDrogasil

RADL3

29/4

Multiplan

MULT3

29/4

Anterior
0,2%

110

Hora
90

70

CTEEP

TRPL4

29/4

Depois Mkt

Smiles Fidelidade

SMLS3

29/4

Depois Mkt

Banco Santander

SANB11

30/4

Antes Mkt

Gol Linhas Aéreas

GOLL4

30/4

Natura

NATU3

2/5

Linx

LINX3

2/5

Ibovespa

Dow Jones
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Klabin

KLBN4

2/5

Antes Mkt

IRB Brasil

IRBR3

2/5

Depois Mkt

Odontoprev

ODPV3

2/5

Depois Mkt
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ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES
Hypera (HYPE3) – Lucro líquido do 1T19 soma R$ 321 milhões. aumento de 7,1% sobre
o 1T18, mas com operacional fraco
A Hypera encerrou o 1T19 com redução de 58,7% na receita líquida, passando de R$ 928
milhões para R$ 384 milhões. A companhia explica que a esta queda reflete a otimização de
capital de giro realizada no 1T19, que resultou na redução das vendas em Produtos de
Prescrição e Consumer Health com o objetivo de diminuir o nível de estoque desses produtos
nos clientes da Companhia e, consequentemente, o prazo médio de recebimento da
Companhia.
O lucro bruto foi de R$ 185,9 milhões, com margem bruta de 48,5%. A queda da margem
reflete os mesmos aspectos citados acima, o efeito mix de produtos no trimestre, dada a maior
relevância de similares e genéricos nas vendas do período e a menor diluição dos custos fixos
de produção por conta da redução da Receita Líquida.
Destaque para a outras receitas operacionais, impactadas positivamente pela contabilização
do crédito tributário relacionado à decisão favorável sobre a exclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS/COFINS no 1T19, no valor de R$ 546,4 milhões.
Não fosse este valor o resultado da Hypera teria sido um prejuízo.

Hypera (HYPE3) - Resumo dos Resultados
Receita Líquida
Lucro Bruto

1T18

1T19

Var. %

928

384

-58,7

690

186

-73,0

Vendas, Gerais e Adm (ex-Marketing)

-166

346

-

Marketing

-181

-160

-11,7

363

401

10,7

1

-1

-

Lucro Líquido das Oper. Continuadas

302

331

9,5

Fluxo de Caixa Livre

191

120

-36,8

Lucro Líquido

300

321

7,1

EBITDA das Oper. Continuadas
Result. Financ. Líquido

Var. p.p
Margem Bruta

74,3%

48,5%

-25,9

Margem EBITDA

39,1% 104,6%

65,6

Margem Líquida Oper. Cont.

32,6%

86,2%

53,7

Margem Líquida

32,3%

83,7%

51,4

Fonte: Hypera

No 1T19, foram distribuídos os Juros sobre Capital Próprio relativos ao exercício social de
2018, no valor bruto de R$ 612,0 milhões, e o Conselho de Administração da Companhia
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aprovou a distribuição de R$ 161,0 milhões, equivalentes a cerca de R$ 0,25 por ação, a serem
pagos até de 31 de janeiro de 2020.
Os investimentos totais em inovação, pesquisa e desenvolvimento, incluindo o montante
capitalizado como ativo intangível, cresceram 31,2% no 1T19. No trimestre, a Hypera Pharma
lançou 9 produtos.
O Fluxo de Caixa Livre foi menor em R$ 70,1 milhões, na comparação com o 1T18, e foi
impactado, além da redução do Fluxo de Caixa Operacional, pelo início dos investimentos
relacionados à expansão da fábrica em Anápolis e pela intensificação dos investimentos em
inovação.
A posição de Caixa Líquido encerrou o 1T19 em R$ 613,0 milhões, ante R$1.060,1 milhões no
4T18 e ante R$ 462,8 milhões no 1T18. A redução na posição de caixa líquido na comparação
com o 4T18 refletiu principalmente o pagamento de juros sobre capital próprio no 1T19,
relativos ao exercício de 2018.
A ação HYPE3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 26,70 com queda de 10,7% no ano. O valor
de mercado da companhia é de R$ 16,9 bilhões.

Paranapanema (PMAM3) - Aumento da receita e redução do prejuízo no 1T19
Após o último pregão, a empresa divulgou seus resultados do1T19, que mostraram aumento de
vendas, nas receitas e na rentabilidade operacional, comparado ao mesmo período do ano
passado. Porém, despesas financeiras líquidas maiores, levaram o resultado a ficar novamente
negativo.
O prejuízo líquido no 1T19 foi de R$ 39 milhões (R$ 0,06 por ação), uma redução de 20,8% em
relação ao resultado negativo do 1T18.

Resultados Trimestrais
R$ milhões

1T19

4T18

Var.

1T18

Var.

Receita Líquida

1.336

1.315

1,6%

1.020

31,0%

69

109

-36,1%

24

194,2%

5,2%

8,3%

-3,1 pp

2,3%

2,9 pp

20

80

-74,8%

-44

-

1,5%

6,1%

-4,6 pp

-4,3%

5,8 pp

Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA
Margem EBITDA
Resultado Financeiro

-28

-2

-

22

-

Lucro Líquido

-39

33

-

-49

-20,8%

Fonte: Paranapanema

As vendas da Paranapanema 1T19 apresentaram estabilidade no volume vendido de cobre
primário, que foi de 11 mil toneladas, sempre comparando ao 1T18. Nos produtos de cobre
(vergalhões, fios, barras, perfis, arames, tubos e conexões), o volume total vendido
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aumentou 32,1% para 37 mil toneladas. Este aumento ocorreu principalmente nas vendas
de vergalhões e fios, que tiveram um salto de 55,6%.
Com este perfil de vendas com produtos de maior valor agregado e beneficiada pela
desvalorização do real, a receita total teve um crescimento de 31,0%.
O aumento da receita levou a um ganho de margem bruta de 2,9 pontos percentuais.
Porém, este incremento na margem foi limitado por problemas operacionais na planta de
Dias d´Ávila (Bahia), que teve uma interrupção de dois dias no fornecimento de energia e
gás. Com isso, houve uma perda de quinze dias na produção.
As despesas operacionais no trimestre ficaram 11,3% abaixo do 1T18, principalmente pela
diminuição das despesas com ociosidade. O aumento do lucro bruto somado à redução das
despesas operacionais permitiu a reversão do número negativo do 1T18, para um EBITDA
positivo de R$ 20 milhões no 1T19.
O resultado financeiro líquido no 1T19 foi negativo em R$ 28 milhões, contra um número
positivo de R$ 22 milhões no ano passado. Isso ocorreu porque no 1T18 a empresa teve
ganhos expressivos com operações de hedge.
O endividamento líquido da Paranapanema (incluindo operações de forfait, cartas de
crédito e derivativos), ao final do 1T19 era de R$ 2,0 bilhões, que cresceu 25,2% em doze
meses e 10,7% no trimestre. A relação Dívida Líquida/EBITDA é ficou 13,9x, contra 22,3x no
trimestre anterior.
Neste ano, PMAM3 subiu 4,0% e o Ibovespa apresentou uma uma valorização de 9,5%.

Petrobras (PETR4) - Novas diretrizes para gestão dos ativos
A empresa informou na noite da última sexta-feira, que seu Conselho de Administração
aprovou novas diretrizes para a gestão do portfólio de ativos.
As principais decisões do Conselho foram com respeito à venda da rede de postos no Uruguai,
oito refinarias e ações adicionais da Petrobras (BR) Distribuidora.
A venda de ativos para a Petrobras tem sido positiva, por permitir a redução de dívidas e dos
investimentos.
Os ativos de refino que serão vendidos são: Refinaria Abreu e Lima (RNEST), Unidade de
Industrialização do Xisto (SIX), Refinaria Landulpho Alves (RLAM), Refinaria Gabriel Passos
(REGAP), Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP),
Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste
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(LUBNOR). Estas unidades tem uma capacidade de refino somada de 1,1 milhão de barris,
sendo que o total da empresa no momento é de 2,2 milhões de barris.
Na BR Distribuidora, após a venda, a Petrobras pretende continuar ainda como uma acionista
relevante.
A Petrobras também informou que seu Plano de Negócios e Gestão para o período 2020-2024,
será divulgado no 4T19.
Nossa recomendação para PETR4 é Compra com Preço Justo de R$ 33,00/ação (potencial de
alta em 21%).

Sabesp (SBSP3) – Alternativas de reorganização societária
Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 12 de maio de 2017, a Sabesp informou que
o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização, deliberou em reunião realizada
no dia 24 de abril de 2019 e homologada em 26 de abril de 2019, a constituição de grupo de
trabalho com o objetivo de avaliar alternativas de reorganização societária da Sabesp.
Cotadas a R$ 46,39/ação (valor de mercado de R$ 31,7 bilhões), suas ações registram alta de
46,7% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2019 são: P/L de 14,4x e VE/EBITDA de 7,2x.
Seguimos com recomendação de compra para SBSP3 com preço justo de R$ 52,00/ação, que
trazem um potencial de alta de 12,1%.
Lembrando que em maio de 2017 foi aprovada a realização de estudos para a capitalização
com a previsão de criação de uma sociedade anônima para exercer o controle acionário direto
sobre a Sabesp mediante a conferência das ações de titularidade do Estado de São Paulo no
capital social dessa nova sociedade anônima.
O Estado de São Paulo continuará, em qualquer hipótese, detendo participação acionária
suficiente para garantir o exercício do controle acionário da Sabesp, conforme previsto em lei.
O objetivo da capitalização é superar a situação restritiva para a realização de investimentos
que visam a preservar a expansão das atividades de universalização de serviços de saneamento
básico promovidos pela companhia.

JBS S.A. (JBSS3) – Aquisição de processadora de suínos por R$ 235 milhões
A companhia, através de sua controlada Seara Alimentos Ltda. assinou, em 25.04.2019, com
Adelle Indústria de Alimentos Ltda. e demais garantidoras, um Contrato de Compra e Venda de
Ativos e Outras Avenças para a compra de uma processadora de suínos, incluindo sistema de
integração, que estão localizados no Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul.
O preço da aquisição dos ativos é de R$ 235 milhões, a ser pago pela Seara: (i) R$ 80 milhões
por meio de dação em pagamento do Frigorífico Frederico, localizado em Frederico
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Westphalen, no Rio Grande do Sul; (ii) R$ 115 milhões por meio da assunção de determinadas
dívidas da Adelle; e (iii) R$ 40 milhões em moeda corrente nacional. A consumação desta
operação está sujeita à aprovação prévia do Cade, dentre outras condições usuais a este tipo
de operação.
Ao preço de R$ 19,32/ação (valor de mercado de R$ 52,7 bilhões) suas ações registram alta de
66,7% este ano, sendo negociadas com P/L e VE/EBITDA para 2019 de, respectivamente, 10,8x
e 6,2x.

Cosan S.A. (CSAN3) – Dividendos relativos ao exercício de 2018
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) realizada em 26 de abril de 2019
aprovou a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, no valor total de R$ 392,4 milhões, equivalente a R$ 0,99977023662 por
ação ordinária.
Estes dividendos terão como base a posição acionária de 02 de maio de 2019, sendo que, a
partir de 03 de maio de 2019, as ações da companhia serão negociadas "ex" direito, cujo
pagamento ocorrerá em até 30 dias a partir de 26/abril, em data a ser posteriormente
divulgada. Com base na cotação de R$ 45,57/ação o retorno é de 2,2%.

Smiles (SMLS3) - Redução de 8,5% no lucro líquido do 1T19, somando R$ 141,9
milhões
Receita líquida: a receita líquida caiu 2,6% versus o 1T18, como resultado da queda acentuada
da receita de breakage. A receita de breakage caiu 40,5% no 1T19 em comparação ao mesmo
período do ano anterior, devido à queda de 2,3 p.p. na taxa de breakage e por conta do menor
preço unitário de reconhecimento de receita. A receita de resgate cresceu 14,3% em relação ao
1T18, evidenciando o engajamento dos clientes da Smiles.
Destaques do período:
Participantes: o programa atingiu 15,7 milhões de participantes no 1T19, uma expansão de
10,6% em comparação ao 1T18.
Acúmulo de milhas: o volume de milhas acumuladas no 1T19 cresceu 27,2% em relação ao
1T18 impulsionado, principalmente, pela forte evolução de 33,9% do acúmulo de milhas
provenientes de bancos, varejo e serviços.
Resgate de milhas: o volume de milhas resgatadas no 1T19 foi 18,5% superior quando
comparado ao 1T18, e totalizou 22,4 bilhões no período. A evolução do resgate foi,
majoritariamente, em razão do aumento de 18,6% no resgate de passagens aéreas, que
representa cerca de 91,0% dos resgates totais. A taxa de burn/earn foi de 78,6% no 1T19, uma
diminuição de 5,0 p.p. em comparação ao 4T18.
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Breakage: a taxa de breakage foi de 16,8% no 1T19 versus 17,5% no 4T18 e 19,1% no mesmo
período de 2018.

Smiles (SMLS3) - Resumo de Resultados
R$ milhões

1T18

1T19 Var. %

Receita Líquida

247,1

240,6

-2,6

Lucro Bruto

234,5

223,3

-4,8

Despesas Operacionais

-50,5

-57,7

14,2

EBITDA

188,1

171,1

-9,0

45,0

34,1

-24,2

155,0

141,9

-8,5

Result. Financ. Líquido
Lucro Líquido

Var. p.p
Acúmulo de milhas (bilhões)
Gol
Bancos, Varejo e Serviços
Smiles & Money

22,4

28,5

27,2

2,2

2,9

31,8

17,1

22,9

33,9

3,1

2,7

-12,9

Fonte: Smiles e Planner Corretora

Resultado financeiro: O resultado financeiro caiu 24,4% comparado ao 1T18, devido
principalmente à amortização de tranches referentes à compra antecipada de passagens
aéreas com a Gol que tinham uma taxa de remuneração maior que as tranches que ainda estão
sendo consumidas.
A Smiles Fidelidade S.A. registrou lucro líquido de R$ 141,9 milhões, uma queda de 8,5% em
relação ao 1T18, reflexo da menor receita liquida e aumento nas despesas operacionais,
principalmente nas administrativas.
Dividendos: No dia 23/04 a a ação ficou ex de um dividendo de R$ 3,2889 por ação com
retorno de 6,7% para seus acionistas.
A ação SMLS3 encerrou a semana cotada a R$ 49,98 acumulando alta de 22,6% no ano, com
valor de mercado de 6,2 bilhões.

Ânima (ANIM3) – Distribuição de dividendos no valor de R$ 535 milhões
Na última sexta-feira (26), a Ânima informou que foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária
realizada em 25 de abril de 2019, a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de
2018, no valor total de R$ 534.680,23.
Resumo:
•

Montante Total: R$ 534.680,23;
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Dividendo por ação: R$ 0,0069;

•

Dividend Yield: 0,04%

•

Data “ex” dividendo: a partir de 26 de abril de 2019 (inclusive)

•

Data de pagamento: 10 de maio de 2019.
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Na sexta-feira a ação ANIM3 encerrou cotada a R$ 19,26 acumulando valorização de 13,3%. O
valor de mercado atual da companhia é de R$ 1,5 bilhão e suas ações estão sendo negociadas a
2,25x o valor patrimonial.

Estácio participações (ESTC3) – Distribuição de dividendos no valor de R$ 153 milhões
A Estácio Participações comunicou na última sexta-feira (26), que foi aprovada, em Assembleia
Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2019, a distribuição de dividendos relativos ao
exercício social de 2018, no valor total de R$ 153.157.405,74.
Resumo:
•

Montante Total: R$ 153.157.405,74;

•

Dividendo por ação: R$ 0,510182642;

•

Dividend Yield: 1,8%

•

Data “ex” dividendo: a partir de 29 de abril de 2019 (inclusive)

•

Data de pagamento: 13 de junho de 2019.

Na sexta-feira a ação ESTC3 encerrou cotada a R$ 27,95 acumulando valorização de 17,6%. O
valor de mercado atual da companhia é de R$ 8,4 bilhões e suas ações estão sendo negociadas
a 3,24x o valor patrimonial.

Boletim Focus – Mercado reduz marginalmente as estimativas para o PIB deste ano
Dentre as alterações contidas no Boletim Focus no último Boletim Focus desta segunda-feira,
destaque para a manutenção das estimativas para o IPCA de 2019, a despeito das atualizações
dos últimos 5 dias apresentarem aceleração. Para o PIB, a mediana das estimativas mostrou
nova retração, de forma marginal. Por fim, o mercado manteve suas estimativas para a Taxa de
Câmbio e para a Taxa Selic inalteradas, todas para este ano.
A mediana do agregado para a produção industrial mostrou aceleração para 2019, sugerindo
crescimento de 2,00% ante 1,70%. Para os demais indicadores de relevância, não houve
alteração em relação às estimativas anteriores.
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Com isso, para 2019, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,01%, o PIB em 1,70%, Taxa de
Câmbio R$/US$ 3,75 e a Meta da Taxa Selic em 6,50% aa.
Destaques do Boletim Focus publicado na segunda-feira, para 2019:
•

IPCA: 4,01%;

•

IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,04%;

•

PIB: 1,70%

•

Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,75;

•

Meta Taxa Selic: 6,50% a.a.

Inflação ainda em níveis confortáveis. Para 2019, a mediana das estimativas de mercado para o
IPCA apresentou estabilidade, sugerindo inflação de 4,01. O indicador ainda sugere
comportamento benigno, que segue influenciado pela ociosidade ainda presente na economia
doméstica e pela melhora do balanço de riscos. As atualizações dos últimos 5 dias úteis
apresentaram aceleração marginal, sugerindo inflação de 4,04% ante 4,00%.
Para os anos subsequentes (2020, 2021 e 2022), o mercado manteve suas estimativas para o
IPCA estáveis apontando inflação de 4,00%, 3,75% e 3,75%, respectivamente.
Estes resultados corroboram com o comunicado da última ata do Copom, a qual reconheceu a
trajetória benigna da inflação, com os núcleos em níveis apropriados. Segundo o BC “Diversas
medidas de inflação subjacente se encontram em níveis apropriados ou confortáveis, inclusive
os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária”.
O Relatório Trimestral de Inflação (RTI), também reforçou a comunicação recente sinalizada no
comunicado e na ata da última reunião do BC, indicando cautela na condução da política
monetária. Com isso, o colegiado reconheceu que o desempenho da atividade econômica tem
sido aquém do esperado e que o balanço de riscos para a inflação mostra-se simétrico.
Em suas projeções, o documento indica variações de inflação abaixo do centro da meta para
2019, atingindo o centro apenas em 2020. Não houve alterações nas estimativas contidas na
ata: o cenário com taxas de juros e câmbio constantes indica uma variação em torno de 4,1% do
IPCA neste ano e de 4,0% no próximo.
Em abril, segundo IBGE, o IPCA-15 registrou alta de 0,72%, apesar desta alta, os preços de
serviços continuaram comportados e os choques de alimentação começam a se dissipar, o que
mantém uma avaliação benigna em relação à inflação, uma vez que a retomada mais lenta da
atividade e as expectativas ancoradas são vetores que sustentam os indicadores subjacentes
de preços em patamares comportados. Desse modo, o índice acumulou altas de 1,91% no ano e
de 4,71% em doze meses.
Lembramos 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 2019
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e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,25% e 4,00%, respectivamente, com o
mesmo intervalo de tolerância.
Em março, segundo o IBGE, o IPCA surpreendeu para cima, registrando alta de 0,75% acima do
esperado pelo mercado (0,62%). Os destaques altistas partiram de Alimentação no Domicílio
(2,07%) e Combustíveis (3,49%). Com isso, o IPCA acumulou alta de 4,6% nos últimos doze
meses e 1,5% no ano.
Já a mediana das estimativas para o IGP-M apresentou a décima primeira aceleração
consecutiva, passando de uma inflação de 5,57% para 5,58%. Para os anos subsequentes
(2020, 2021 e 2022), as estimativas de mercado permaneceram inalteradas em 4,00%.
Em março, o IPC-Fipe registrou alta de 0,51%, de acordo com dados divulgados pela Fipe. O
resultado ficou abaixo do esperado pelo mercado (0,53%). Nos últimos doze meses, o indicador
acumula alta de 4,7%.
Estimativas de PIB marginalmente reduzidas, enquanto produção industrial registra
crescimento. A mediana das estimativas para o PIB de 2019 apresentou seu nono
arrefecimento, sugerindo crescimento de 1,70% ante 1,71%. Para os anos subsequentes (2020,
2021 e 2022) o mercado manteve estáveis suas projeções, sugerindo crescimento de 2,50%.
A redução das estimativas par ao PIB deste ano corroboram com o recuo de 0,73% ajustada
sazonalmente do IBC-Br (proxy mensal do PIB) na passagem de janeiro para fevereiro, segundo
o BC. O resultado surpreendeu de forma negativa o mercado, cujas estimativas era de queda
de 0,31%.
O PIB de 2018 cresceu 1,1%, mesma taxa de crescimento observada em 2017, após as fortes
contrações dos dois anos anteriores. O avanço de 4,1% da formação bruta de capital fixo
reverteu as quedas anuais observadas desde 2014, levando a taxa de investimentos ao
patamar de 15,8% do PIB. No curto prazo, os dados sugerem uma transição mais lenta da
atividade entre o final de 2018 e o início deste ano. Mesmo que o balanço de estímulos seja
propício à aceleração do crescimento nos próximos trimestres (política monetária estimulativa,
avanço do crédito com inadimplência em nível baixo, recuperação da confiança dos agentes e
condições financeiras afrouxadas), os dados correntes seguem sugerindo recuperação
bastante gradual da economia.
Segundo o IBGE, em janeiro, Taxa de desemprego foi de 12,3% ante 12,2% em dezembro, com
trajetória de queda gradual para 2019. A aceleração foi explicada pelo recuo da ocupação do
setor privado, com e sem carteira de trabalho. Os dados de geração de emprego formal
(Caged), por sua vez, frustraram: foram destruídos liquidamente 43 mil postos em março,
pressionando ainda mais a taxa de desemprego,
Já para a produção industrial, o Boletim Focus mostrou recuperação em suas estimativas,
sugerindo crescimento de 2,00% ante 1,70%. Para os demais anos (2020, 2021 e 2022) as
estimativas de mercado ficaram estáveis, sugerindo crescimento de 3,00%.
Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE), a produção industrial, na passagem de
janeiro para fevereiro registrou alta de 0,7%. Quando ajustado sazonalmente, ficou abaixo do
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estimado pelo mercado (1,0%), sugerindo uma recuperação da atividade econômica mais
gradual do que o previsto inicialmente. Na comparação interanual, a produção manufatureira
avançou 2,0%, com um crescimento acumulado em 12 meses de 0,5%, com isso, é importante
destacar que com a junção de outros dados de atividade econômica divulgados até o momento,
é observado uma retomada bastante lenta da economia neste ano.
Taxa Selic em 6,50% para 2019, mas com viés de baixa para 2020. Na última reunião do Comitê
de Política Monetária (Copom), o colegiado decidiu pela manutenção da Taxa Selic em 6,50%
aa.
Já o Boletim Focus não mostrou variações em suas estimativas, sugerindo Taxa Selic de 6,50%
para 2019, 7,50% para 2020 e 8,00% para os dois anos subsequentes (2021 e 2022).
As informações contidas na última ata do Copom reforçaram o comunicado contido na última
reunião. Segundo o BC, “As projeções apontadas pelo comitê indicam um quadro benigno para
a variação dos preços no médio prazo. No cenário de mercado do Focus, não houve alteração
nas projeções: o IPCA previsto para 2019 está em 3,9% (Selic em 6,50% e taxa de câmbio final
de R$/US$ 3,70) e em 3,8% para 2020 (taxa básica de 7,75% e câmbio final de R$/US$ 3,75). Já
no cenário com Selic constante no atual patamar e câmbio estável em R$/US$ 3,85, as
projeções de inflação ficaram próximas de 4,1% para 2019 e 4,0% para 2020”.
Já em relação ao balanço de riscos, seguem os principais fatores, o risco é que o nível de
ociosidade da economia leve a uma trajetória abaixo do esperado. Por outro lado, permanecem
os riscos associados à possível frustração em torno da agenda de reformas, que poderiam ser
agravados diante de uma deterioração do cenário externo.
Outro ponto se refere aos efeitos dos choques que a economia brasileira foi submetida no ano
anterior, sendo necessário observar o comportamento da economia ao longo do tempo, e a
avaliação dos efeitos desses choques não deve ser concluída no “curto prazo”.
No âmbito internacional, a visão é de que o cenário segue desafiador, com o reconhecimento
de um menor risco de em relação à normalização das taxas de juros em economias avançadas,
enquanto os riscos associados a uma desaceleração da economia global avançaram.
Nesse sentido, os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução
da atividade, do balanço de riscos e das expectativas de inflação.
Taxa de câmbio depreciada em 2019. O mercado manteve estável suas estimativas para a Taxa
de Câmbio em 2019, em R$/US$ 3,75. Para os demais anos também houve correção: em 2020
de R$/US$ 3,80 para R$/US$ 3,79, 2021 de R$/US$ 3,82 para R$/US$ 3,83 e 2022 estável em
R$/US$ 3,90.
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FLUXO ESTRANGEIRO
Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M
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Fonte: Ibovespa, dados até 24/04/2019

Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro

Saldo

24/4/19

30 dias

Mês

Ano

(265,9)

(3.554,3)

(1.508,6)

(256,5)

Fonte: B3

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro
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Compra
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I. Não Residentes
159.849
208.589
-48.740

I. Institucionais
254.454
205.182
49.272
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DADOS RELEVANTES

Minério
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Petróleo WTI (em USD/barril)

Petróleo Brent (em USD/barril)
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Oscilações
CDS Brasil 5 anos
Minerio de Ferro
Petroleo Brent
Petroleo WTI

01 dia
0,02%
-0,25%
-0,46%
-0,22%

Abril
2,21%
4,26%
4,07%
2,55%

2019
-15,50%
23,18%
30,80%
35,71%
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AGENDA MACROECONÔMICA

Data

Terça-feira
30/04/2019

Quarta-feira
01/05/2019

Quinta-feira
02/05/2019

Sexta-feira
03/05/2019

Horário

09:00
09:00
09:00
10:30
10:30
10:30
06:00
08:00
09:15
10:45
11:00
05:00
15:00
15:00

País /
Região

BR
BR
BR
BR
BR
BR
EURO
EUA
EUA
EUA
EUA
BR
BR
BR
BR
05/jun BR
11:00 EUA
11:00 EUA
11:00 EUA
11:00 EUA
09:00 BR
09:00 BR
09:30 EUA
09:30 EUA
06:00 EURO
06:00 EURO
06:00 EURO
06:00 EURO

Indicador

Referência

Ta xa de des emprego na ci ona l
Ma rço
Fa bri ca çã o PPI (m/m)
Ma rço
Fa bri ca çã o PPI (a /a )
Ma rço
Res ul tado pri má ri o do s etor públ i co cons ol i da do
Ma rço
Res ul tado nomi na l do s etor públ i co cons ol i da do
Ma rço
Coefi ci ente % da dívi da /PIB
Ma rço
PIB s a zona l (a /a )
1T
MBA - Sol i ci tações de emprés timos hi potecá ri os
Apr 26
ADP - Va ri a çã o s etor empregos
Abri l
PMI Ma nufa tura Ma rki t EUA
Abri l
ISM Ma nufa tura dos
Abri l
IPC-Fi pe (mens a l )
Abri l
Ba l a nça comerci a l mens a l
Abri l
Total de exportações
Abri l
Util i za çã o da ca pa ci da de CNI (Sa zona l )
Ma rço
Venda s de veícul os Fena bra ve
Abri l
Pedi dos de Bens Durá vei s (exc. tra ns porte)
Ma rço
Pedi dos de fá bri ca ex tra ns
Ma rço
Pedi dos de Bens de Ca pi tal (ex. defes a e a erona ves )
Ma rço
Envi os de Bens de Ca pi tal (ex. defes a e a erona ves )
Ma rço
Produçã o i ndus tri a l (m/m) - AS
Ma rço
Produçã o i ndus tri a l (a /a )
Ma rço
Ba l a nça comerci a l de bens a va nça dos
Ma rço
Es toques no a taca do (m/m)
Ma rço
IPP (m/m)
Ma rço
IPP (a /a )
Ma rço
IPC pri nci pa l (a /a )
Abri l
Es tima tiva do IPC (a /a )
Abri l

Expectativa

Anterior

12,70%

12,4%
0,12%
7,79%
-14,9bi
-45,0bi
54,4%
1,1%
-7,3%
129mi l
52,4
55,3
0,5%
4990mi
18120mi
78,0%
209.183

1,00%
180mi l
55,00
7347mi

0,3%

-0,30%
-3,60%
- 73,8bi

1,00%
1,50%

0,7%
2,00%
0,20%
0,10%
3,00%
0,80%
1,40%

Fonte: Bloomberg
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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.
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DISCLAIMER
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.
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