Quinta-feira, 25 de abril de 2019
Bom dia,

Indicadores econômicos pioram. O IPCA-15 avançou para 0,72% em abril, na comparação mensal, tendo
como destaque a alta dos combustíveis e o reajuste de medicamentos. A confiança do consumidor recuou
1,5 ponto esse mês, para 91,5. Ainda foi anunciado o fechamento líquido de 43,2 mil vagas de empregos
em março. Já no campo político, com o texto da previdência aprovado na CCJ, deve ser instalada hoje a
comissão especial que vai analisar a matéria antes dela chegar ao plenário da Câmara, com o mercado
ainda inseguro sobre quanto o projeto inicial de Paulo Guedes pode ser "desidratado".

Bolsas mais pressionadas lá fora. Uma série de fatores pressiona as principais Bolsas lá fora, na Ásia, as
Bolsas chinesas fecharam em forte queda após uma das principais economias da região, a Coréia do Sul,
divulgar o PIB do primeiro trimestre com o pior resultado em uma década. No Japão, o recado mais dovish
do BoJ hoje cedo segurou o Nikkei no azul, com a autoridade monetária japonesa dizendo que vai manter
os juros muito baixos por pelo menos mais um ano. Na Europa, a temporada de balanços traz algumas
notícias negativas, com destaque para a Nokia e o banco britânico Barclays, além disso, dois M&As
importantes acabaram não dando certo. FTSE 100 e Dax, os principais índices da região, operam no
vermelho. Nos EUA, os números fracos da 3M ajudam a pressionar o Dow futuro, enquanto o bom
resultado do Facebook impulsiona o Nasdaq futuro. A abertura deve ser dividida por lá. Hoje à noite,
destaque para os números da Amazon, da Ford e da Starbucks.

Sólido resultado do Bradesco (BBDC4). O banco reportou lucro recorrente um pouco acima do esperado
nesse trimestre, com destaque para o bom controle de despesas. O dispêndio com pessoal caiu 1,3% na
comparação com o 4T18 e outras despesas administrativas caíram 6,8% em três meses. Outros destaques
positivos foram os números da operação de seguros, previdência e capitalização, com resultado 8% maior
que o reportado há apenas um trimestre e 22% maior na comparação anual, e a continuidade da redução

das despesas com PDD. A margem financeira veio menor nesse trimestre, com o resultado da tesouraria do
banco vindo um pouco mais pressionado, e mais do que compensando os ganhos na margem com clientes.
Além disso, as receitas de prestação de serviços vieram menores que no 4T18. O Bradesco ainda abriu um
pouco nesse trimestre os números do Next. O banco digital do Bradesco fechou março com 800 mil clientes
ativos e espera fechar 2019 com 1,5 milhão de contas. O ritmo de abertura de contas tem se intensificado,
com 218 mil novos clientes no 4T18 e 300 mil nesses três meses. O volume de transações na plataforma
saltou de 45 milhões há um trimestre para 61 milhões. Esperamos reação positiva do mercado, ainda que a
expectativa já fosse de números mais fortes.
Eletropaulo (ELPL3) volta a dar lucro. Os números da companhia apresentaram melhora significativa neste
início de ano, com a demanda por energia sendo puxada pelas temperaturas mais elevadas no período. O
volume total vendido foi 4,4% maior do que o registrado no 1T18, com destaque para as classes residencial
e comercial. Em termos de qualidade operacional, também houve avanço, com leve redução no nível de
perdas e expressiva redução nos índices de duração e frequência de interrupções no fornecimento de
energia. Soma-se a isso o reajuste tarifário de 16,4% aplicado em meados de 2018 e o controle de custos,
com destaque para redução dos dispêndios com pessoal e serviços, e o EBITDA avançou 18,4% no período.
A menor despesa financeira também contribuiu para o resultado final, que saiu de um prejuízo de R$ 5
bilhões no 1T18 para um lucro líquido de R$ 69 bilhões agora. As ações da elétrica devem responder de
forma positiva à divulgação.
Na Energisa (ENGI11) consumo desacelera. Em março, a venda consolidada de energia, que inclui mercado
cativo e livre, avançou 0,8% frente a março de 2018, denotando certo arrefecimento frente ao crescimento
registrado nos dois primeiros meses do ano (alta de 6,1% em fevereiro e de 7,0% em janeiro). Segundo a

companhia, essa desaceleração em parte é explicada pelo feriado de carnaval e parte pelo clima mais
ameno no período. No acumulado do primeiro trimestre, o volume é 4,6% superior ao 1T18. De toda forma,
os papéis da elétrica devem reagir de forma marginalmente negativa à novidade.
Petrobras (PETR4) anuncia programa de demissão voluntária. Agora, a proposta destina-se aos funcionários
que estejam aposentados pelo INSS até junho de 2020, prazo final para adesão. A estimativa da companhia
é que cerca de 4.300 empregados participem do programa, cujo custo previsto é de R$ 1,1 bilhão e o
retorno esperado é de até R$ 4,1 bi entre 2019 e 2023. O programa visa renovar o quadro de pessoal, mas
"prevê também ações para retenção em processos chave, de modo a garantir a continuidade das operações
e a máxima segurança na execução das atividades". Além do programa, a petrolífera também anunciou que
irá provisionar R$ 1,3 bilhão no balanço do primeiro trimestre, em razão de litígios envolvendo a Sete Brasil.
Pão de Açúcar (PCAR4) reporta vendas do 1T19.A companhia divulgou crescimento de 12,0% em suas
vendas líquidas, em comparação com o mesmo período de 2018, atingindo R$ 12,7 bilhões no primeiro
trimestre de 2019. O aumento no ritmo de crescimento das vendas totais, apesar do calendário
desfavorável da Páscoa, vem devido à continuidade do avanço nas vendas mesmas lojas de 7,5%,
principalmente pela forte evolução no Assaí (25,1%) e consistência das vendas no Multivarejo (1,5%).
Segundo a companhia essa melhora em todas as categorias reflete o forte crescimento do fluxo de clientes
em comparação ao 1T18 e o expressivo aumento do e-commerce alimentar. Além disso, sua transformação
digital vem colhendo bons frutos, com as operações do James Delivery e os programas de fidelidades.
Acreditamos que suas ações tendem a performar positivamente no pregão de hoje, haja vista que seus
números vieram um pouco melhores se compararmos com o resultado de vendas reportado ontem pelo
Carrefour Brasil, conforme divulgamos no diário.

Alliar (AALR3) distribuirá proventos. A companhia irá distribuir o valor de R$ 0,08453 por ação de
dividendos. A data ex-dividendos será amanhã, com pagamento agendado para o dia 07 de maio. O yield
desta operação é de 0,59%.

Bons negócios

