Quarta-Feira, 18 de janeiro de 2017
Bom dia,

IPC mostra leve desaceleração. O Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo avançou 0,69% na
2° quadrissemana de janeiro, desacelerando frente à alta de 0,75% registrada na última divulgação. Esse
resultado deriva principalmente da menor taxa de variação nos grupos: habitação (de 1,01% para 0,71%) e
vestuário (de 1,32% para 0,67%), sendo contrabalanceado pelo expressivo aumento no preço do segmento de

educação

(de

0,99%

para

2,66%),

que

é,

em

boa

medida,

explicado

pela

sazonalidade.

Confiança do Empresário no radar. A Confederação Nacional da Indústria deve divulgar ainda hoje o índice de
Confiança do Empresário Industrial, que mostra a percepção dos empresários sobre as condições atuais e para os
próximos meses da economia. A divulgação fica no radar, uma vez que no último resultado, o índice surpreendeu
negativamente, interrompendo a série de quatro altas consecutivas e voltando para abaixo da linha dos 50
pontos
(que
indica
contração
da
confiança).

Inflação em alta e construção civil arrefecendo na Zona do Euro. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla
em inglês) referente à dez/16 veio em linha com a mediana das projeções de mercado, registrando um avanço
anual de 1,1% e 0,6% na comparação com nov/16. As principais classes de preços que contribuíram para esse
resultado foram transportes, combustíveis e alimentos. Já a atividade na construção civil no bloco europeu
aumentou 0,4% em nov/16 em relação a out/16, mas representou uma menor taxa de crescimento frente aos
+0,8% apurados anteriormente. De todo modo, ambos os indicadores tendem a influir pouco sobre os mercados
hoje.
Evolução dos preços na Alemanha veio em linha com as expectativas. O CPI alemão também saiu agora pela
manhã e ficou em +0,7% no confronto entre dez/16 versus nov/16. Com isso, a inflação ao consumidor fechou
2016 com alta de 1,7%, números em linha com as estimativas do mercado. O resultado no último mês do ano
passado significa uma aceleração no ritmo de alta em relação aos meses anteriores, tendo destaque para o
crescimento nos preços de energia. Apesar dessa aceleração no final do ano, a inflação na Alemanha ainda está
abaixo da meta do Banco Central Europeu que é próxima de 2% ao ano para a maior economia do bloco.
Mercado ficou aliviado com o tom mais ameno de Theresa May. O discurso da primeira ministra britânica na
tarde de ontem foi mais conciliador sobre o "Brexit". Embora tenha confirmado que o Reino Unido deve sair do
mercado único europeu, May afirmou que deve entregar um acordo de livre comércio "ousado e ambicioso" para
as autoridades europeias, de forma que o país fique livre para negociar novos acordos com terceiros e não sofrer
restrições da União Europeia em temas como o fluxo de pessoas e grandes contribuições fiscais ao bloco. May
manteve o prazo final em março deste ano para acionar o Artigo 50, mas uma decisão da suprema corte a ser
tomada ainda este mês, em que o parlamento teria que votar este tema, pode retardar o processo. Resta agora
observar como as autoridades europeias vão reagir às propostas. Ainda assim, esta fala de May serviu para
acalmar um pouco os mercados, de forma que a libra voltou a se recuperar. Porém, permanece o risco de um
"hard Brexit", em que uma ruptura mais forte por dificuldades nas negociações seria negativo para as duas
economias
e
deverá
gerar
volatilidade
no
mercado
bursátil.

Agenda carregada nos EUA. Às 11h30 teremos a divulgação da inflação ao consumidor (CPI), com estimativa
mediana de elevação do índice para 0,30% no mês de dezembro, ante o último resultado de 0,20% e para o ano a
projeção é de uma alta de 2,10% contra 1,70% do último resultado. O Livro Bege sai às 17h00, sendo importante
tanto para confirmar os indicadores que estão vindos melhores, quanto para indicar a real situação econômica do
país. E o discurso de Janet Yellen, que falará depois dos discursos de Neel Kashkari, de Minneapolis, às 14h e de
John Williams, presidente do Fed de San Francisco, às 18h. No entanto, não são esperadas grandes novidades nos
discursos, podendo novamente se confirmar a intenção de novos aumentos na taxa de juros.
Bolsas mundiais em valorização. Ainda repercutindo o discurso mais ameno de May (texto acima), a maior parte
das bolsas europeias operam em campo positivo nesta manhã, assim como os índices futuros do mercado norteamericano, onde há expectativa positiva com a série de dados que serão divulgados ainda hoje. Já as bolsas
asiáticas subiram com a expectativa de melhores lucros e com o discurso de Donald Trump, que mostrou
preocupação
com
o
dólar
mais
valorizado.

Prévia da Cyrela (CYRE3) denota melhora na velocidade de vendas. A incorporadora divulgou seus números
prévios de lançamentos e vendas do 4T16. As vendas excluindo permutas e faixa 1 do Minha Casa Minha Vida,

cresceram 26,1% na comparação com o 4T15. Ainda assim, no ano, usando esse mesmo critério, as vendas caíram
20,6%. A velocidade de vendas, como podemos ver no gráfico abaixo, voltou a crescer

após vários trimestres. Notícia positiva, mas
que ainda não significa que o mercado imobiliário está próximo de uma retomada. Os lançamentos da companhia
vieram mais fortes no trimestre, mas no ano ainda vimos uma queda de 8,7%, contra uma base já fraca de 2015.
Tendo em vista a expectativa ainda bem negativa para as incorporadoras no curto prazo, os números devem ser
bem
recebidos
pelo
mercado.
Sólida prévia da Multiplan (MULT3) nesse 4T16. A companhia de shopping centers conseguiu entregar aumento
de vendas nominais nesse trimestre, mesmo com cenário desafiador para o varejo e piora, ainda que pequena, na
taxa de ocupação de seus shoppings. Esse resultado vem principalmente do aumento das vendas na mesma área,
aliado ao pequeno aumento na área bruta locável da companhia. Vale ressaltar que a companhia viu o mix de
seus shoppings mudar sensivelmente no último ano, com a saída de lojas de varejo de vestuário e aumento nos
segmentos de alimentação e artigos diversos. Essa mudança ajudou a evolução das vendas na mesma área ser
maior que a evolução das vendas nas mesmas lojas, ou seja, as lojas novas tiveram um impacto positivo no
crescimento das vendas nos shoppings da companhia. Consideramos a prévia uma boa notícia para o papel, mas
que deve ficar pressionado pelo aumento de capital que já foi aprovado pelo seu conselho.
Petrobras (PETR4) conclui oferta no mercado internacional. A Petrobras concluiu ontem uma oferta de títulos no
montante de US$ 4 bilhões, com vencimentos de 5 e 10 anos, sendo que a demanda total foi cerca de 5,1 vezes
superior ao valor ofertado. Esse resultado mostra que a companhia está começando a recuperar a confiança dos
investidores estrangeiros. Porém, hoje o mercado deve ficar atento a divulgação do relatório mensal da OPEP,
que dará mais indícios sobre o ritmo de produção dos maiores exportadores. A principal preocupação é que o
crescimento da produção norte-americana limite os efeitos do corte de oferta acordado entre os integrantes da
organização, o que pode pressionar a cotação do petróleo e trazer influência negativa para o desempenho dos
papéis
da
Petrobras
hoje.
Minerva (BEEF3) cancela aquisição do frigorífico Frisa. Segundo comunicado enviado hoje pela manhã a Minerva
cancelou a aquisição do frigorífico Frisa, anunciado no final de 2016. A transação teria um valor de R$ 205
milhões, e acrescentaria seis unidades produtivas a Minerva. Segundo a companhia certas condições não
especificadas não foram cumpridas por parte dos vendedores, o que inviabilizou o negócio no momento. A
aquisição seria um importante passo para a empresa, que já havia anunciado que estava a procura de aquisições
estratégicas na América Latina, agora, a expectativa é que a empresa volte as compras. Com a notícia seus papéis

devem

ficar

pressionados

no

pregão

de

hoje.

Oi (OIBR4) continua com dificuldades no processo de recuperação judicial. Ontem em comunicado, os
bondholders da operadora capitaneados pelo banco de investimentos Moelis & Company (que apresentou um
plano para a Oi em parceria com o bilionário egípcio Naguib Sawiris) demonstraram objeção ao plano de
recuperação judicial protocolado em set/16. Para esse grupo de credores, o plano da Oi é de "natureza ilegal e
abusiva", por conferir aos acionistas da operadora "favoritismo inapropriado" em detrimento de seus credores.
Eles alegam que "a inação da companhia em promover discussões com seus principais grupos credores e divulgar
informações relevantes" relacionadas ao plano de recuperação os prejudicou. Além disso, questionam a
permissão dada no plano para alienação de ativos. Segundo noticiado hoje no jornal Valor Econômico, a Oi está
discutindo internamente e com seus credores alguns pontos do processo e deverá entregar uma nova versão do
plano de recuperação judicial até o fim de março deste ano. Essas indefinições quanto ao processo tendem a
manter
a
volatilidade
nos
papéis
da
OIBR4
em
bolsa.
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Bons negócios.

