Terça-feira, 21 de maio de 2019
Bom dia,

Relator da previdência melhora o humor do mercado. As declarações do ministro da economia e do relator
da reforma da previdência, mostrando certo avanço na proposta, acabaram animando o mercado, mesmo
que a proposta tenda a ser modificada pelo Congresso. Segundo o relator, a intenção é que o seu relatório
seja encaminhado à comissão especial até o dia 15 de junho. Já na agenda econômica, o único indicador de
hoje foi à prévia da sondagem da indústria, que apresentou queda de 1,6 ponto ao final de maio em relação
ao mês anterior. Essa piora reflete tanto a deterioração na percepção dos empresários em relação à
situação atual quanto a piora nas perspectivas dos negócios.

Bolsas se recuperando nessa terça. A decisão do Departamento do Comércio americano de suspender
parcialmente as restrições à Huawei por noventa dias é o destaque lá fora em um dia sem grandes

novidades ou indicadores muito relevantes lá fora. Isso levou as Bolsas chinesas de Shanghai e Shenzhen
para o azul e também tem um impacto positivo nos mercados europeus. A OCDE divulgou a revisão de suas
projeções para o crescimento global, destacando o impacto negativo das disputas comerciais na atividade
econômica. A economia global deve crescer 3,2%, 0,1 p.p. abaixo da projeção anterior. Apesar disso, o
panorama para a economia americana está melhor que o esperado anteriormente, com o PIB devendo
avançar 2,8% por lá, 0,2 p.p. acima da última estimativa. A estimativa, no entanto, foi feita antes do anúncio
de novas tarifas no começo desse mês, que deve ter impacto negativo no PIB e positivo na inflação
americana, segundo a OCDE, especialmente em 2021. Em resumo, o cenário lá fora continua bastante
incerto e a volatilidade deve seguir elevada, ainda que a atividade nesse começo de ano tenha dado alguns
sinais mais positivos, especialmente nos EUA. Sem notícias muito relevantes lá fora, o mercado por aqui
deve seguir respondendo basicamente ao noticiário doméstico nessa terça.

Sinqia (SQIA3) continua com fome de aquisições. A companhia comprou a Softpar desenvolvedora de
software para bancos, financeiras e agência de fomento por pelo menos R$ 32 milhões, valor que pode
chegar a R$ 38 milhões, dependendo do desempenho da empresa até 2021. É a terceira aquisição do ano
feita pela companhia. Segundo a Sinqia, a Softpar teve receita bruta de R$ 18,2 milhões no ano passado.
Para reforçar o caixa e ajudar a financiar as aquisições o conselho de administração da empresa autorizou o
management a vender as ações em tesouraria na Bolsa. São 240,7 mil ações que, pela cotação de
fechamento de ontem, valem mais de R$ 9,4 milhões. Consideramos que os papéis devem responder
positivamente a mais uma aquisição no pregão de hoje, em que pese a venda de ações, que pode significar
uma pressão nos papéis da Sinqia nos próximos meses. Se considerarmos o volume médio dos últimos três
meses, os R$ 9,4 milhões representam mais de seis dias de negociação.
Trisul (TRIS3) lança projeto de R$ 104 milhões. A companhia anunciou que no final de semana lançou o Omni
Ibirapuera, com 137 unidades e com potencial de VGV de R$ 104 milhões, contando apenas a participação
da Trisul. O empreendimento já teve 82 unidades vendidas, o equivalente a 60%. Seguimos com
recomendação positiva para os papéis, presente em nossa carteira recomendada.
CPFL (CPFE3) pode comprar CPFL Renováveis (CPRE3). Foi assinado um memorando de entendimento entre
a CPFL Energia e sua controladora, a State Grid, para aquisição da totalidade das ações detidas pelo grupo
chinês na CPFL Renováveis (equivalente a 99,94% de seu capital social). O negócio, segundo comunicado,
tem como objetivo a criação de potenciais sinergias, dentre outros. O preço da aquisição ainda será

negociado, sendo que a State Grid já declarou que aceita vender as ações por R$ 16,85 cada, valor igual ao
pago na OPA de novembro de 2018. Os termos do acordo "foram negociados de forma independente" e a
operação está sujeita a aprovação de órgãos reguladores, como o CADE e a ANEEL.

Bons negócios
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