Quinta-feira, 23 de maio de 2019
Bom dia,

Índices da FGV são destaque em dia sem grandes novidades. No cenário político, nada novo. Ontem tivemos
a aprovação da MP que reduz o número de Ministérios e a reforma tributária começou a tramitar na CCJ,
como esperado. Na agenda de hoje, destaque para mais um recuo na confiança do consumidor, que
apresentou a quarta queda consecutiva e já está no menor patamar desde o período eleitoral. O IPC-S

trouxe notícias mais positivas, com a inflação desacelerando, com os alimentos, que foram responsáveis por
parte da alta recente, mostrando deflação nessa leitura.

Crescimento tímido na Europa. Agenda mais carregada hoje, com a revisão do PIB alemão referente ao 1T19
e com prévias dos PMIs da Markit de maio em destaque. O PIB confirmou a leitura anterior, com
crescimento de 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado, sem surpresas. Os PMIs vieram abaixo
do esperado, com a atividade desacelerando tanto na indústria quanto no segmento de serviços na
Alemanha e impactando os números consolidados na zona do euro, que também decepcionaram nesse
mês. Além disso, o índice ifo de clima de negócios na Alemanha mostrou deterioração além do esperado.
Com isso, os índices acionários europeus operam no vermelho, seguindo o que aconteceu na Ásia, com os
investidores fugindo do risco também pela falta de novidades positivas em relação às disputas comerciais
entre os EUA e a China. Nos EUA, os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego serão divulgados
logo mais e também as prévias dos PMIs.

Finalmente, Natura (NATU3) adquire a Avon. Depois de muitos boatos, se concretizou a união entre as duas
empresas, via troca de ações. Após a conclusão da operação, a empresa terá ações no Novo Mercado da B3
e ADRs listadas em Nova York. Os acionistas da Natura ficarão com 76% da nova empresa. A nova Natura
passará a ter um faturamento estimado em US$ 10 bilhões, expandindo sua presença internacional de 70
para 100 países, além de ter 40 mil colaboradores, 6,3 milhões de revendedores e 3,2 mil lojas. A aquisição
não inclui as operações da Avon nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, vendidas em abril para a LG
Household & Health Care. Segundo a Natura, as sinergias devem ficar entre US$ 150 milhões e US$ 250
milhões anuais que serão parcialmente reinvestidas em seu negócio. A empresa também espera aumentar
sua presença nos canais digitais, com forte ganho de market share, principalmente no Brasil.
Duratex (DTEX3) adquiriu uma empresa de cerâmica. O valor da operação poderá chegar a R$ 814 milhões
para adquirir 100% da empresa Cecrisa. A Cecrisa é uma empresa de revestimentos cerâmicos com
posicionamento no segmento premium. Produz e comercializa produtos com as marcas Cecrisa e Portinari.
Com capacidade de produção de 20 milhões m²/ano, possui três unidades fabris, sendo duas em CriciúmaSC e uma em Santa Luzia-MG, e cerca de 1.700 colaboradores. Em 2018, registrou receita líquida de R$ 652
milhões e EBITDA ajustado de R$ 112 milhões. Com a transação, a Duratex espera capturar gradualmente
sinergias operacionais acima de R$ 250 milhões.
Petrobras (PETR4) fará follow on da BR Distribuidora (BRDT3). O conselho de administração da petroleira
aprovou venda adicional de participação na BR, através de uma oferta pública secundária de ações. Com

isso, a Petrobras deve ficar como uma participação remanescente inferior a 50%, contra 71,25% que possui
atualmente. As condições, inclusive preço e percentual das ações a serem ofertadas, estão sujeitas à
aprovação da própria companhia e de órgãos reguladores. As ações da companhia e, principalmente, da BR
devem responder de forma positiva à novidade.
TCE aprova reajuste menor para Sanepar (SAPR11). Após suspender o reajuste de 12,13% determinado pela
agência reguladora do estado, a AGEPAR, o tribunal autorizou a aplicação de um reajuste de no máximo
8,37%. A diferença decorre do entendimento do TCE referente à repasses que são realizados aos Fundos
Municipais de Saneamento Básico. Segundo técnicos do órgão, esses pagamentos são gerenciáveis, ao
contrário do que consta na fórmula de cálculo da agência. A Sanepar irá recorrer da decisão. De toda forma,
a intervenção pode pressionar seus ativos ao longo do pregão hoje.
CADE aprova sem restrições aquisição feita pela Notre Dame Intermédica (GNDI3). A companhia informou
que recebeu autorização do CADE liberando a operação de aquisição da Mediplan Assistencial, do Hospital
Samaritano e do Hospital e Maternidade Samaritano feita em 18 de julho de 2018, sem restrições.

Bons negócios
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