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DESTAQUES
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 116.674 1,13% 2,56% 0,89% 12/02/2020

S&P 500 (EUA) 3.379 0,65% 4,77% 4,60% 12/02/2020

IPC (México) 45.338 0,69% 2,79% 4,13% 12/02/2020

STOXX 600 (Europa) 427 -0,98% 3,95% 2,67% 08:10:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.417 -1,56% 1,79% -1,67% 08:10:34

DAX (Alemanha) 13.615 -0,98% 4,88% 2,77% 08:10:35

CAC 40 (França) 6.037 -1,12% 3,97% 0,98% 08:10:30

NIKKEI 225 (Japão) 23.828 -0,14% 2,68% 0,72% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.906 -0,71% -2,37% -4,72% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 7.103 0,21% 1,23% 6,27% 03:30:03

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 77,9 2,19% -12,75% -9,38% 11/02/2020

Cobre (USd/lb.) 259,3 -0,29% 3,00% -7,31% 08:15:24

Ouro (USD/t oz.) 1.577,6 0,38% -0,65% 3,16% 08:15:36

Prata (USD/t oz.) 17,6 0,79% -2,09% -1,60% 08:15:35

Platina (USD/t oz.) 968,0 0,07% 0,63% -1,00% 08:15:11

Paládio (USD/t oz.) 2.311,0 -0,50% 3,88% 21,04% 08:14:32

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,2 -1,11% -2,56% -15,50% 08:15:35

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,8 -0,70% -1,45% -16,39% 08:15:36

Gasolina (USd/gal.) 155,9 -1,41% 3,63% -8,47% 08:15:34

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,9 0,33% 0,49% -14,27% 08:15:34

Etanol (USD/gal.) 1,3 37% -37% -475% 12/02/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 380,5 -0,65% -0,20% -1,87% 08:15:33

Soja (USd/bu.) 889,8 -0,31% 1,98% -6,88% 08:15:35

Café Robusta (USD/MT) 1.286,0 -0,08% -4,17% -8,14% 08:12:23

Café Arábica (USD/bag) 121,0 -0,08% 1,98% -20,45% 12/02/2020

Açúcar (USd/lb.) 15,1 0,00% 4,95% 11,23% 08:15:36

Boi Gordo (USd/lb.) 117,9 0,58% -1,52% -7,33% 12/02/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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Azul: Empresa vai adicionar voos diários e
regularem em Curitiba

A Azul Linhas Aéreas, a partir de 11 de junho,
vai adicionar quatro novos voos, que serão
diários e regulares, de Curitiba para Guarulhos
(SP) e para Porto Alegre.

A partir da nova medida, a companhia aérea vai
conseguir aumentar o número de rotas em
mercado em que já está presente.

Com estes novos voos, o número total
realizado pela companhia partindo da capital
paranaense será de 44 voos diários para 16
diferentes destinos.

Será acrescentado também um novo destino
em Curitiba, para Brasília.

Vale ressaltar que esses 4 novos voos serão
feitos por meio da aeronave 195-E2, que são
mais atuais e eficientes.

Impacto: Positivo. A Azul está seguindo suas
metas para o ano de 2020, se tornando mais
fortes nas rotas em que já opera e substituindo
as aeronaves mais antigas para outras recentes
e mais eficientes.

ÍNDICES LOCAIS

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 116.674 1,13% 2,56% 0,89% 12/02/2020

IBrX (Ibrx 100) 49.268 1,15% 2,50% 1,22% 12/02/2020

IMOB (Imobiliário) 1.439 1,53% -0,23% 3,62% 12/02/2020

INDX (Industrial) 21.496 1,17% 0,32% 1,46% 12/02/2020

IFNC (Financeiro) 13.020 0,27% 2,34% -1,52% 12/02/2020

ICON (Consumo) 5.445 1,23% -0,49% 3,15% 12/02/2020

IMAT (Materias básicos) 3.723 2,10% 3,70% 3,15% 12/02/2020

IEE (Energia Elétrica) 79.098 1,33% 1,01% 3,22% 12/02/2020

UTIL (Utilidade Pública) 9.006 1,55% 1,86% 4,59% 12/02/2020

IFIX (FI Imobiliário) 3.034 0,46% -1,40% -5,11% 12/02/2020

IGC (Gov. Corp.) 18.652 1,38% 2,53% 2,60% 12/02/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 4.073 1,54% 1,77% 4,02% 12/02/2020

ITAG (Tag Along) 26.002 1,19% 2,88% 1,73% 12/02/2020

IDIV (Dividendos) 6.896 1,33% 2,23% 0,61% 12/02/2020

EMPRESAS BRASIL

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 4,353 -0,52% -1,62% -7,54% 12/02/2020

Selic 4,25% 05/02/2020

P/L Ibovespa (atual) 18,3x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 13,8x -

DI Jan 21 4,23% -1 p.p. -25 p.p. -34 p.p. 12/02/2020

DI Jan 23 5,37% -5 p.p. -31 p.p. -42 p.p. 12/02/2020

CDS 5 anos (em p.b.) 97 0 p.p. -2 p.p. -2 p.p. 08:01:20

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.690 0 16.690 5.505 2.530

Investidor Estrangeiro 74.326 354.542 -280.216 -9.331 -84.435

Fundos 511.374 245.688 265.686 -1.479 84.606

Pessoa Física 1.480 2.850 -1.370 4.310 -3.685
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Banco do Brasil: Empresa reporta resultados do 4T19

Nesta quinta-feira, o Banco do Brasil anunciou seus resultados referentes ao 4T19 e os principais destaques
foram:

• Crescimento do Lucro Líquido Ajustado de 1,8% em relação ao 3T19 e de 32,1% comparado ao ano de
2018;

• Aumento das despesas de pessoal por conta da efetivação das despesas adicionais previstas na proposta
de reforma estatutária da Caixa de Assistência dos Funcionários do banco;

• Diante do aumento da alíquota de CSLL para 20% (antes 15%), ocorreu a ativação de crédito tributário
referente a períodos anteriores que resultaram em um evento extraordinário de R$ 4,97 bilhões;

• RSPL Mercado (ROE) aumentou de 15,4% para 17,7% comparado ao mesmo período m 2018 e de 13,9%
para 17,3% em relação ao ano de 2018;

• Reforço do compromisso de aumento da rentabilidade da maneira sustentável.

O resultado foi influenciado por um aumento da margem financeira bruta (+5,8%) além de uma diminuição
das despesas líquidas de provisão de crédito (-4,6%).

Outro fator que influenciou foi o comportamento das receitas com prestação de serviços (+0,6%), que cresceu
de maneia nominal acima das despesas administrativas.

Na estratégia digital, o Banco do Brasil informou que atingiu o número de 3,8 milhões de nativos digitais,
crescimento de 56% em 12 meses, com aumento na penetração dos produtos de crédito pessoal para 48% do
total de operações nos dispositivos mobile.

Por fim, o Banco do Brasil relembrou que em 2019 foi realizado um acordo com UBS visando a criação de uma
parceria estratégica para a atuação em atividades de banco de investimento e de corretora de títulos e valores
mobiliários no segmento institucional tanto no Brasil como em partes da América do Sul.

Impacto: Marginalmente Positivo. Os resultados do Banco do Brasil foram em linha com esperado, com 
melhora na margem financeira com clientes, crescimento das receitas de serviços e avanço na estratégia 
digital. Destacamos o valuation atrativo que o banco segue negociado (~7x P/L), justificando nossa 
recomendação de compra.  

Guararapes: empresa fecha acordo com a Carter´s

A dona da rede de lojas Riachuelo fechou um acordo com a norte-americana Carter’s para operar a marca
com exclusividade no Brasil.

As empresas já possuem parceria comercial desde 2015, onde a Carter’s vende seus produtos nas lojas
Riachuelo.

O prazo do contrato é de 10 anos, envolve o desenvolvimento de uma cadeia de lojas da Carter’s e também e-
commerce no país.

Impacto: Positivo. A firmação do acordo deve ser positivo para a Guararapes, pois reforça sua operação com
uma marca já consolidada internacionalmente, e abre espaço para o desenvolvimento da marca também no e-
commerce brasileiro.
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Oi: Empresa mexicana se interessa pelos ativos da tele brasileira

O presidente da América Móvil, empresa mexicana dona da Claro Brasil, sinalizou ontem um novo interesse
em avaliar os ativos que a Oi venha colocar à venda.

Este interesse é especialmente para o segmento de rede móvel.

A América Móvil vem apresentando bons resultados nos últimos trimestres, com uma receita sinalizando
aceleração, justamente pelo crescimento do segmento de telefonia móvel.

Impacto: Positivo. Para a Oi, o interesse de empresas em seus ativos e serviços sinaliza entrada de novos
recursos e com isso a companhia consegue dar andamento ao seu planejamento estratégio de investimento
em fibra ótica.

Setor de construção civil: Caixa reduz taxas de juros em financiamento imobiliário

A Caixa anunciou ontem a redução das taxas de juros nos novos contratos de financiamento imobiliário para
empresas da área de construção.

Ainda, a Caixa também lançou opções de financiamentos com contratos indexados ao IPCA e CDI.

A taxa mínima cobrada em contratos de financiamento imobiliário para empresas indexadas à taxa referencial
(TR) foi reduzida de 9,25% ao ano para 6,50%, no caso de empresa com relação a Caixa. Caso a empresa não
tenha relação, as taxas passaram de 13,25% para 11,75%.

Os novos valores passarão a ser aplicados em contratos a partir de 17 de fevereiro.

Impacto: Positivo. O setor tenderá a se beneficiar com os novos incentivos concedidos pela Caixa, através de
taxas reduzidas tanto para empresas ligadas ao banco, quanto para aquelas que não possuem essa relação.

Suzano: empresa divulga resultados de 4T19

Entre os principais destaques do resultado estão:

• O preço líquido médio da celulose comercializada foi de US$469/ton no 4T19, redução de 11% contra o
3T19, e 36% frente ao 4T18. Os preços foram fortemente impactados pelo mercado internacional e os
receios quanto a guerra comercial.

• A receita líquida de celulose ficou em R$5.632 milhões no 4T19, redução de 4% comparado ao 4T18,
impactada pela redução no preço do produto. Por outro lado, o volume de vendas subiu em 40%,
enquanto a depreciação do real em 4%, impactaram positivamente.

• O custo caixa foi reduzido em 3% na comparação anual dos trimestres, principalmente por conta da
redução de consumo específico e preços de químicos, somados aos ganhos de sinergias.

• O Ebitda foi reduzido em 35% no 4T19 na comparação anual, também impactado fortemente pela redução
nos preços do produto.

• Os estoques apresentaram redução de 650 mil toneladas de celulose no trimestre.

• As sinergias em 2019 atingiram R$763 milhões. A nova projeção de ganho de sinergia em steady state foi
aumentado de R$800 a 900 milhões para R$1,1 a 1,2 bilhão.

• A alavancagem financeira ficou em 5,0x vs 4,7x no 3T19.

(...continua na próxima pagina...)
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Impacto: Marginalmente positivo. O resultado trouxe alguns destaques importantes e positivos para a
empresa, reduzindo níveis relevantes de estoques, aliado a elevação de projeção dos ganhos de sinergia,
acrescentando de R$200 a 400 milhões por ano. Por outro lado, o nível de endividamento atingiu patamares
ainda mais elevados e deve ser uma prioridade a ser resolvida pela empresa.

Totvs: Cia divulga resultado do 4T19

A Totvs divulgou seus resultados referente ao 4T19, apresentando um lucro líquido ajustado de R$ 71,3
milhões (+107,8% vs. 4T18) e R$ 252,1 milhões em 2019 (+83,9% vs. 2018).
A receita líquida atingiu R$ 579 milhões no trimestre (+7,5% vs. 4T18) e R$ 2.282 milhões 2019 (+8,1% contra
2018). A receita recorrente atingiu R$ 446 milhões no 4T19, um avanço de 12,8% contra o mesmo período do
ano passado e no ano o avanço foi de 11,8% atingindo R$ 1.729 milhões, representando cerca de 75% da
receita total.

A Totvs reportou um EBITDA ajustado de R$ 118 milhões no trimestre, um avanço de 51,5% no período e de
R$ 469 milhões no ano de 2019, crescimento de 35,4% A/A.

A companhia destacou ainda que 2019 foi um ano com diversas transformações para a companhia, com a
venda do segmento de hardware para o foco total em produtos de software, além as novas iniciativas em
TECHFIN com a aquisição da Consinco e Supplier além da parceria com a VTEX.

Impacto: Marginalmente Positivo. O resultado foi levemente acima do esperado pelo mercado. Como as ações
da Totvs apresentaram um bom desempenho no pregão de ontem, antecipando o resultado, esperamos um
impacto reduzido para hoje. Em todo caso, a companhia sege apresentando resultados positivos, com
crescimento da receita recorrente e aumento do Ebitda. Para 2020, seguimos com uma visão positiva da
companhia, que deve aumentar sua atuação no segmento financeiro, após a aquisição da Supplier, como por
exemplo no crédito B2B.
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AGENDA ECONOMICA

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros colocaram R$ 0.783 milhões na B3 na segunda-feira, dia 10. No
mês de Fevereiro, o saldo acumulado está negativo em R$ 4.811 milhões. No acumulado do ano, este saldo
também está negativo em R$ 23.969 milhões.

SALDO

10/02/2020

Inves. Estrangeiro 783 -4.811 -23.969 46%

Institucional -951 4.507 20.964 31%

Pessoa Física 288 1.165 5.610 18%

Instit. Financeira -88 46 -1.663 4%

Emp. Priv/Publ -32 -906 -1.025 1%

Outros 0 0 84 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) Fevereiro Acumulado no ano
Participação Por Invest.             

Fevereiro

Hora País Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior

13/fev

09:00 Brasil PMS: Volume de Serviços (YoY %) Dez - 1.8%

Pesq Trim do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha 4Q - -

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN, LTF e NTN-F) - - -

04:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY%) Jan F - 1.6%

10:30 EUA CPI (MoM %) Jan 0.2% 0.2%

CPI: Núcleo (MoM %) Jan 0.2% 0.1%

CPI (YoY %) Jan - 2.3%

CPI: núcleo (YoY %) Jan - 2.3%

10:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 7-fev - -

12:00 EUA Painel do Senado realiza audiência para candidatos do Fed - - -
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PROVENTOS

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

AGENDA CORPORATIVA

STOCK GUIDE

Confira também nosso Guia de Ações (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

17/02/2020 ELET3 Centrais Eletricas Brasileiras SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

02/03/2020 AZUL4 Azul SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

04/03/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

05/03/2020 GOLL4 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

05/03/2020 SMLS3 Smiles Fidelidade SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

11/03/2020 KLBN4 Klabin SA Reunião Corporativa Reunião Anual

25/03/2020 GNDI3 Notre Dame Intermedica Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Anual

26/03/2020 SULA11 Sul America SA Reunião Corporativa Reunião Anual

30/03/2020 IRBR3 IRB Brasil Resseguros S/A Reunião Corporativa Reunião Anual

30/03/2020 MRFG3 Marfrig Global Foods SA Reunião Corporativa Reunião Anual

31/03/2020 ENBR3 EDP - Energias do Brasil SA Reunião Corporativa Reunião Anual

08/04/2020 RADL3 Raia Drogasil SA Reunião Corporativa Reunião Anual

09/04/2020 CCRO3 CCR SA Reunião Corporativa Reunião Anual

09/04/2020 MGLU3 Magazine Luiza SA Reunião Corporativa Reunião Anual

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

13/02/2020 14/02/2020 BBSE3 BB Seguridade Participacoes SA Dividendo 0,191R$     0,52% 27/02/2020

17/02/2020 18/02/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA Dividendo 0,064R$     0,19% 28/02/2020

17/02/2020 18/02/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA Dividendo 0,058R$     0,18% 28/02/2020

20/02/2020 21/02/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,483R$     1,38% 06/03/2020

20/02/2020 21/02/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA JCP 0,445R$     1,27% 06/03/2020

20/02/2020 21/02/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,483R$     1,54% 06/03/2020

20/02/2020 21/02/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA JCP 0,445R$     1,42% 06/03/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,05% 01/04/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,04% 01/04/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Dividendo 0,020R$     0,15% 01/04/2020

28/02/2020 02/03/2020 ITSA3 Itausa - Investimentos Itau SA Dividendo 0,020R$     0,15% 01/04/2020

02/03/2020 03/03/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,04% 01/04/2020

02/03/2020 03/03/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,05% 01/04/2020

31/03/2020 01/04/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,05% 04/05/2020

31/03/2020 01/04/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,04% 04/05/2020

01/04/2020 02/04/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,04% 04/05/2020

01/04/2020 02/04/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,05% 04/05/2020

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock Guide - Guide Investimentos 111119.xlsb


www.guideinvestimentos.com.br

9

gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br

Erick Scott Hood

eshood@guideinvestimentos.com.br

Leonardo Uram

luram@guideinvestimentos.com.br

David Rocha

dsrocha@guideinvestimentos.com.br

Luis Sales – CNPI

lsales@guideinvestimentos.com.br

RENDA VARIÁVEL
trade@guideinvestimentos.com.br

Thomaz Telechun da Silva Telles 

ttelles@guideinvestimentos.com.br

Luiz Augusto Ceravolo (Guto)

lceravolo@guideinvestimentos.com.br

TRADING

CONTATOS

Conheça o nosso time de especialista da área de
Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“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,
podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em
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
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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