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Guedes busca “vender” o Brasil em Davos

20 a 27 de Janeiro de 2020

Resumo da conjuntura recente...

Na semana passada, o Ibovespa operou em alta, subindo +2,58% e

terminando cotado aos 118.478 pontos. O real se desvalorizou contra o dólar

(+1,55%) e, ao fim da semana, a divisa brasileira estava cotada aos R$

4,16/US$. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, caiu (-

1,25%), encerrando a semana levemente acima dos 97 pontos base. No

mercado de juros, os DI’s fecharam nos vértices curtos e longos, mas

abriram nos médios: o DI para jan/21, importante indicador de risco, terminou

a semana cotado em 4,43% (movimento que configurou uma queda de 4

pontos base com relação à semana anterior).

Na esteira da oficialização do acordo parcial entre China e EUA, investidores

operaram com menor cautela ao observar o gesto de goodwill por parte dos

EUA, quando parou de rotular a China de manipulador cambial. O anúncio

veio acompanhado, no dia seguinte, de dados do setor externo chinês. Ao

crescer 16,3% e 7,6% em dezembro, respectivamente, as importações e

exportações chineses promoveram um alívio com relação a saúde da 2ª

maior economia do mundo. Nos EUA, a inflação abaixo do esperado do IPC

(índice de preços ao consumidor) frustrou expectativas e corroborou a visão

de que o Fed deve manter o juro estacionado em seu intervalo de 1,50% -

1,75% ao longo de 2020.

Na 4ªF, Trump e Liu He (vice premiê chinês) assinaram a fase um do acordo

comercial, que prevê, entre outras coisas, a redução de 15% para 7,5%

sobre US120 bilhões de bens de consumo importados da China, tendo como

contrapartida a compra de produtos agrícolas, de energia e serviços

americanos por parte dos chineses. A manutenção das tarifas de 25% sobre

US$250 bilhões de outros bens (em sua maioria, bens de capital), que, de

acordo com Trump, irão vigorar pelo menos até as eleições de novembro, e

devem seguir promovendo incerteza, principalmente para a indústria, que

tem registrado sinais constantes de enfraquecimento.

Na 5ªF, a vendas no varejo americano, ao crescer 0,5% ante estimativas de

0,3%, ilustraram a força do componente central de crescimento da economia

americana: o consumo. O baixo nível de inflação, conjugado às baixas taxas

de juros, desemprego e o feriado de ações de graça, explicam, parcialmente,

o avanço do setor. Em seguida, para fechar a semana, bolsas globais

apreciaram um impulso adicional após a revelação de dados fortes da

economia chinesa. Ao crescer 6,1% em 2019, o PIB refletiu o efeito das

políticas monetárias e fiscais expansionistas promovidas pelo BPC e PCC

em 2019, respectivamente. Entre elas: cortes nas taxas de juros, redução do

compulsório bancário e aumento de gastos com foco em infraestrutura.

No Brasil, uma leva de dados de atividade (PMS, PMC e varejo), divulgados

ao longo da semana, colocou um freio em torno das expectativas

excessivamente otimistas no que tange à retomada econômica.

Ao crescer 1,8% ante estimativas de 2,0%, o setor de serviços frustrou

expectativas. O avanço abaixo do esperado acabou refletindo a

contaminação advinda do setor industrial, que registrou uma queda de 0,5%

na produção, em boa parte devido à enfraquecida demanda Argentina, além

de um fator de ajuste após avançar nos 2 meses anteriores. Do lado da

demanda, as vendas no varejo, que em teoria deveriam ter sido

impulsionadas pelo feriado do Black Friday e a liberação das contas do

FGTS, cresceram 0,6% ante estimativas de 1,2%. Nesta frente, a utilização

dos recursos do FGTS para quitar pequenas dívidas explica, parcialmente,

porque o brasileiro não consumiu mais. Para fechar a semana, e na

contramão das pesquisas setoriais, a divulgação do IBC-Br, o índice de

atividade do BCB, apontou para um crescimento de 0,18% (ante estimativas

de queda de 0,05%), e configurou uma intepretação na direção contrária. Em

função dos dados do período, o mercado reforçou apostas na continuidade

do ciclo de afrouxamento monetário promovido em 2019, até o momento, um

corte de 25 ponto percentual.

Para os próximos dias...

Na 3Fª, o investidor avalia o índice de expectativas ZEW na zona do euro,

um dos principais indicadores de confiança da economia europeia. Na 4ª, o

destaque fica com o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago

(CFNAI) e das vendas de moradias usadas nos Estados Unidos. Na 5ªF, a

reunião de política monetária do BCE é seguida pelo índice de confiança dos

consumidores na zona do euro. Por fim, para fechar a semana, saem as

leituras preliminares de janeiro dos Índices de Gerentes de Compra (PMI, na

sigla em inglês) referentes as economias dos EUA e da zona do euro na 6ªF.

Em semana fraca de indicadores de atividade, o foco se volta aos índices de

preços, com a 2ª prévia do IGP-M saindo nesta 3ªF e o IPCA-15 na 4ªF,

junto com a prévia da sondagem da indústria. Ambos indicadores de preços

deverão mostrar um arrefecimento do choque promovido pela alta das

proteínas.

E agora?

Com a oficialização do acordo sino-americano, o foco deve situar-se em

torno de se (ou não) a china cumpre, ao longo do tempo, seu lado da

barganha. Tensões entre Irã e EUA, longe de estarem extintas, também

ficarão no radar dos investidores. A decisão de política monetária do BCE –

que deve manter a taxa de juro em -0,5% e reiterar continuidade no

programa de compra de títulos públicos e privados – promoverá um impulso

adicional aos mercados. Além disto, a nova presidente da instituição,

Christine Lagarde, deve promover uma discussão em torno da

reestruturação de gestão do banco.

No Brasil, devido à ausência de um fluxo de notícias sobre as reformas

estruturais, índices de atividade serão o principal driver. A saída dos

estrangeiros da bolsa local, que já totaliza R$ 6 bilhões, deve continuar

penalizando-a. Paulo Guedes, Ministro da Economia, em sua ida a Davos

para o Fórum Econômico Mundial esta semana, tratará de reverter está

tendência ao pintar uma imagem positiva do Brasil para a elite mundial.

Guedes deve pontuar os feitos do governo em 2019, entre eles, a aprovação

da reforma da Previdência e a MP da liberdade econômica.

Victor Beyruti Guglielmi
vbeyruti@guide.com.br
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Estratégia: Continuamos vendo um cenário favorável

para BR Malls em meio ao cenário positivo para o

consumo. Contudo, pensando em uma estratégia de

curto prazo, acreditamos que a Rumo tenha um

desempenho mais favorável no curto prazo.

.

Ressaltamos que hoje começa o Fórum Econômico

Mundial de Davos e ocorre até sexta-feira, onde uma

variedade de tópicos relevantes serão discutidos.

Dentre eles, muito provavelmente algo relacionado

ao incentivo às concessões e incentivo ao

investimento em infraestrutura. Além disso, as

recentes quedas do ativo abrem uma oportunidade

interessante de entrada no papel.

BR Malls ON (BRML3) Rumo ON (RAIL3)

Entra

Estratégia: Em relação à Rumo, a empresa vem

entregando resultados robustos, reportando uma forte

geração de caixa operacional, com crescimento dos

volumes transportados e ganhos de eficiência em sua

operação. Acreditamos que essa tendência positiva

deve permanecer em 2019. A empresa ainda possui

contratos comerciais com clientes que garantem a

previsibilidade de 70% das receitas, por meio de

volumes acordados antes do início da safra. Ou seja,

a Rumo consegue se defender da volatilidade do

mercado, e de influências externas – algo que torna o

ativo relativamente mais defensivo vis-à-vis outros

players do mercado.

Sustentamos como recomendação do ativo: (i)

sinalizações de incentivo às concessões por parte do

governo; (ii) conclusão da renovação antecipada da

Malha Paulista ainda no 2S19; (iii) expectativa de

continuidade no ciclo de crescimento nos volumes de

grãos nos próximos trimestres; e (iv) potencial de

sinergias dos investimentos estratégicos na Malha

Sul, Projeto Sorriso e Araucária. Vale ainda comentar

que o aumento nos preços dos fretes rodoviários

também pode acelerar, e beneficiar, o transporte de

grãos via ferrovias.



www.guideinvestimentos.com.br

Estratégia: Nesta semana, optamos por abrir mão

dos ativos de MGLU3 para dar entrada aos de

CNTO3.

Ambas as empresas pertencem ao mesmo setor e

estão em um bom momento de mercado. No entanto,

como temos para esta carteira uma estratégia de

curto prazo, acreditamos que entre as duas, Centauro

pode trazer novas oportunidades em função das

quedas na semana passada.

Vale lembrar que continuamos acreditando na força

da Magazine Luiza, mas optamos por Centauro

nessa semana seguindo a estratégia da carteira

semanal.

Magazine Luiza ON (MGLU3)

Sai

Centauro ON (CNTO3)

Entra

Estratégia: Sustentamos nossa recomendação: (i)

continuidade no ritmo de expansão de lojas e

conversão da rede para o modelo G5, com foco em

uma melhor experiência de compra para o cliente; (ii)

continuidade no crescimento robusto através do

modelo omnicanal, por meio da captação de dados e

informações a respeito do comportamento de compra

dos clientes; (iii) nível de satisfação do cliente em

patamares elevados (NPS de 83); (iv) ganhos de

escala com o aumento do número de lojas e gestão

eficiente dos custos e despesas.
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Estratégia: Ainda pensando na estratégia de curto

prazo, resolvemos nesta semana dar espaço para a

Vale, que vem recuperando seus números desde o

desastre de Brumadinho e ainda apresenta grande

capacidade para pagar maiores dividendos nesse

ano.

Além disso, a empresa pode se beneficiar pelo

aumento no preço do minério de ferro.

Vale ressaltar que ainda acreditamos no potencial de

crescimento de BRDT3, mas o ativo pode

permanecer pressionado em meio a definição da

oferta publica da Petrobras para a venda do restante

da participação da companhia.

BR Distribuidora ON (BRDT3)

Sai

Vale ON (VALE3)

Entra

Estratégia: Seguimos com uma visão construtiva para

a VALE. Ressaltamos o foco do management no

controle de custos, além da contínua redução de

capex e endividamento.

No curto prazo, os papéis da mineradora devem

continuar voláteis, reflexo do fluxo de notícias

negativas em torno da empresa dados os danos de

imagem à companhia e provisões para pagamento de

multas e indenizações. Algo que poderá aumentar o

passivo de contingentes da VALE3, além de atrasar

também as concessões e licenças ambientais nas

operações do Brasil.

Por outro lado, (i) a forte valorização do minério no

mercado internacional e (ii) a maior demanda da

China por minério de maior qualidade; além (iii) das

melhorias operacionais, reflexo da forte redução de

custo caixa, deverão compensar tais efeitos

negativos e queda de produção.

Avaliamos a entrada em Vale nesse momento a

patamares interessantes, negociada a 4.9x

EV/Ebitda, contra uma média de 6x do setor.
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Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos. Obs.: *fechamento nas datas citadas; ** início da elaboração da Carteira (03/08/15).

Ticker Nome Peso 13/jan 17/jan Var. (%) Contribuição

CYRE3 Cyrela 20% R$ 32,25 R$ 33,13 2,73% 0,55%

B3SA3 B3 20% R$ 44,35 R$ 45,34 2,23% 0,45%

MGLU3
Magazine Luiza

Luiza
20% R$ 54,23 R$ 54,35 0,22% 0,04%

BRDT3
BR 

Distribuidora
20% R$ 28,79 R$ 28,75 -0,14% -0,03%

BRML3 BR Malls 20% R$ 19,04 R$ 18,97 -0,37% -0,07%

Rentabilidade Semana* Janeiro 2020 Desde o início

início 13/jan/20 30/dez/19 30/dez/19 03/ago/15

fim 17/jan/20 17/jan/20 17/jan/20 17/jan/20

Carteira Semanal 0,94% 8,03% 8,03% 105,42%

Ibovespa 0,98% 2,45% 2,45% 136,30%

Diferença -0,05% 5,58% 5,58% -30,88%

Dólar 0,61% 3,46% 3,46% 19,54%

CDI 0,07% 0,22% 0,22% 49,59%
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Carteira Semanal IBOV
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Alterações da Carteira

Comentários sobre a Carteira…

Performance: A Carteira Semanal encerrou a última semana em alta, apenas 4bps abaixo do seu índice de referência

(Ibovespa). As bolsas globais apresentaram um desempenho positivo na semana que foi influenciado principalmente pela 1ª fase

do acordo comercial entre EUA e China que foi assinado, divulgação de dados econômicos acima do esperado pelo mercado,

como o PIB chinês que em 2019 cresceu a um ritmo de 6,1% e início de uma temporada de balanços positivos nos EUA. Por

aqui, o índice local acompanhou a tendência das bolsas internacionais e terminou com um aumento de 0.98%, enquanto que o

dólar depreciou no período.

Na Carteira, B3 e Cyrela, foram os principais destaques de alta. Enquanto que as ações da BR Malls e BR Distribuidora se

destacaram na ponta oposta.

Trocas: Nesta semana, optamos por dar espaço à Centauro, Rumo e Vale. A estratégia para a Centauro tem como base sua boa

performance desde sua oferta pública, e recentes quedas que abrem oportunidades de entrada no ativo. O call para Rumo é

bastante similar ao de Centauro, que teve baixas recentes no papel. E por fim, pensamos em Vale pela recuperação da empresa

desde o desastre de Brumadinho, em conjunto com a tendência de um aumento do preço do minério de ferro, divulgação de

dados operacionais do 4T19 seu potencial para o pagamento de dividendos. Continuamos acreditando que Magazine Luiza tem

bastante espaço para crescer, seguindo a tendência do setor de varejo, mas resolvemos optar por Centauro, pensando em uma

visão de curto prazo, assim como para os outros ativos da carteira semanal.

• B3SA3: A expectativa é que os números operacionais da B3 continuem com um volume mais forte em 2020 especialmente de

ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento BM&F), diante do quadro de taxas de juros mais baixos e momentum positivo

para renda variável

• CYRE3: Sustentamos nossa recomendação: (1) expectativa de uma recuperação mais acelerada da rentabilidade dos players

de média/alta renda, com Cyrela contando com um valuation atrativo (BF P/VC de 2,1x vs 2,4x de EZTC3; e BF P/L de 19,2x vs

26,8x de EZTC3); e (2) potencial de forte geração de caixa no 4T19, fruto do maior número de lançamentos, crescimento nos

volumes vendidos de estoques e quedas nos distratos.

Peso Nome Ticker

20% B3 B3SA3

20% BR Distribuidora BRDT3

20% BR Malls BRML3

20% Cyrela CYRE3

20% Magazine Luiza MGLU3

7

Composição Anterior Composição Nova

Sai Entra

Magazine Luiza ON (MGLU3) Centauro ON (CNTO3)

BR Distribuidora  ON (BRDT3)

(BRDT3)
Rumo ON (RAIL3)

BR Malls ON (BRML3) Vale ON (VALE3)

Peso Nome Ticker

20% B3 B3SA3

20% Centauro CNTO3

20% Cyrela CYRE3

20% Rumo RAIL3

20% Vale VALE3
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Estratégia: A expectativa é que os números operacionais da B3 continuem com um volume mais forte em 2020

especialmente de ações (segmento Bovespa) e futuros (segmento BM&F), diante do quadro de taxas de juros mais baixos e

momentum positivo para renda variável. Estamos observando uma janela bastante positiva do mercado acionário, que tende

a favorecer as operações de emissões de ações, onde a B3 deve capturar o momento positivo para o mercado de capitais.

Esperamos por volta de 20-30 operações (IPOs e follow on) até o final de 2020. Algo que deve impulsionar os ganhos

operacionais de B3. Destacamos ainda o poder de diversificação da receita da B3, com fluxo bastante resiliente, com

serviços completos de trading, clearing, liquidação, custódia e registro, e posicionamento dominante em derivativos, ações,

câmbio, renda fixa e produtos de balcão.

No longo prazo, acreditamos que a B3 continuará procurando por novas oportunidades de crescimento inorgânico na

América Latina. Em suma, a B3 possui alto potencial de crescimento, com risco menor com relação a maior concorrência..

B3 ON (B3SA3)

Estratégia: Sustentamos nossa recomendação: (1) expectativa de uma recuperação mais acelerada da rentabilidade dos

players de média/alta renda, com Cyrela contando com um valutation atrativo (BF P/VC de 2,1x vs 2,4x de EZTC3; e BF P/L

de 19,2x vs 26,8x de EZTC3); e (2) potencial de forte geração de caixa no 4T19, fruto do maior número de lançamentos,

crescimento nos volumes vendidos de estoques e quedas nos distratos. Essa combinação de distratos menores, melhor mix

de vendas e redução de custos pode surpreender positivamente nos próximos resultados.

Olhando para frente, seguimos otimistas com a empresa, devido a continuidade do foco do management na geração de caixa

operacional, redução do estoque e melhora da eficiência. Do lado macro, diante da melhora da economia, espera-se que as

menores taxas de juros do financiamento bancário e a melhora da confiança do consumidor, continuem a beneficiar o setor

imobiliário. Entre os riscos: (i) retomada da atividade econômica local mais lenta que o esperado; (ii) escassez de

financiamento para o financiamento imobiliário do segmento de média/alta renda.

Cyrela ON (CYRE3)
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A Carteira Semanal da Guide Investimentos é composta

por cinco ações, com peso de 20% da carteira para cada

ativo, selecionadas para o período de uma semana.

Enviamos o relatório da carteira ao longo do primeiro dia

útil da semana (às segundas-feiras), para os clientes

conseguirem montar as posições no fechamento dessa

sessão. Importante: as cotações de fechamento dos papéis

selecionados é que são utilizadas para a apuração dos

resultados da Carteira. Sendo assim, o relatório é válido do

fechamento do primeiro dia útil da semana de referência

até o fechamento do primeiro dia útil da próxima semana.

Vale mencionar que não levamos em consideração na

performance o custo operacional (como corretagem e

emolumentos).

A seleção das ações é baseada em um critério mais

dinâmico, um pouco diferente das nossas demais carteiras

recomendadas (que tem uma característica mais estática

de posicionamento). Procuramos buscar mais

oportunidades de mercado, inclusive as de curtíssimo

prazo, observando tendências, movimentos técnicos,

momentum dos ativos, eventos e fluxos, além dos

fundamentos das empresas.

Metodologia
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Conheça o nosso time de especialista da área de

Investimentos.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,
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ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros
objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão
de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu
conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à
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