Quarta-feira, 22 de maio de 2019
Bom dia,

MP 870 no radar hoje. O IBOV engatou a segunda alta considerável no pregão de ontem, na esteira do
acordo do centrão para aprovar a medida provisória da reforma administrativa de Bolsonaro, que
reduziu o número de Ministérios, que teriam de ser recriados se a MP não fosse aprovada no Congresso.
A votação da MP na Câmara deve acontecer hoje. Além disso, deve começar a tramitar na CCJ a
proposta do Legislativo para a reforma tributária, sem uma posição definida do governo. Ontem ainda foi
aprovada a liberação para a participação de até 100% de capital estrangeiro em aéreas que operem voos
domésticos no Brasil. O sentimento é que o Congresso começou a se mexer diante das manifestações
convocadas para domingo, com a atividade econômica bastante anêmica, para não colar em si a pecha
de jogar contra a retomada do crescimento. Como temos comentado, a volatilidade segue elevada no
mercado. Em menos de 72h passamos do cenário de terra arrasada para uma “agenda positiva” sendo
retomada no Congresso. Isso deve seguir sendo a tônica até a aprovação das reformas, em especial a da
previdência, o importante é que o cenário de médio / longo prazo segue sendo mais positivo.

Ata do FOMC é destaque lá fora. A quarta-feira começa sem grandes novidades lá fora. Não há uma
direção definida no fechamento dos principais índices da Ásia e a mesma coisa acontece na abertura na
Europa. Japão e Hong Kong fecharam em leve alta, enquanto Shanghai e Shenzhen tiveram um pregão
negativo, na faixa dos 0,5%. Na Europa, o DAX de Frankfurt opera no vermelho, mas o FTSE 100 de
Londres está em alta enquanto escrevemos esse diário, mas os dois índices também com variações bem
tímidas. A agenda de indicadores está bem vazia hoje, apenas com a ata da última reunião do FOMC a
ser divulgada no final da tarde. A esperança do mercado é que a autoridade monetária sinalize uma
redução nos juros esse ano, mas a expectativa, mais realista, é que a ata não tenha mudanças
relevantes, sinalizando a manutenção dos juros em 2019, principalmente pela força do mercado de
trabalho e a visão de boa parte do Fed de que a inflação mais baixa pode ser passageira.

Petrobras (PETR4) vai participar de leilão da Cessão Onerosa. Foi exercido o direito de preferência da
Petrobras na licitação dos volumes excedentes ao contrato da Cessão Onerosa, no regime de Partilha,
nas áreas de desenvolvimento de Búzios e Itapu. Assim, a companhia garante uma participação de 30%

no mínimo, com pagamento de bônus de assinatura de quase R$ 21 bilhões. Sua participação pode ser
ampliada, na data do leilão, e a companhia pode concorrer, em condições de igualdade, nas áreas em
que
não
exerceu
o
direito
de
preferência.
Eternit (ETER3) divulga nova versão do plano de recuperação judicial. A mudança está na proposta de
pagamento aos credores sem garantia real, onde a companhia prevê vender ativos imobiliários para a
quitação dos mesmos. As dívidas, além de terem desconto, serão pagas parceladamente. O plano será
votado em assembleia de credores no próximo dia 29. Vale comentar que a companhia ainda está com
as atividades da controlada Sama, em Minaçu (GO), suspensas, há 100 dias.

Bons negócios

