Segunda-feira, 27 de maio de 2019
Bom dia,

Relação entre Bolsonaro e Congresso preocupa. As manifestações deste domingo devem trazer, a princípio,
algum ânimo ao mercado. Na pauta estava à aprovação de propostas como a da previdência e o pacote
anticrime. Todavia, também houve ataques diretos ao congresso, a "velha política", ao "centrão" e ao
próprio Rodrigo Maia. Bolsonaro sai fortalecido, mas aumentam os temores com relação à capacidade e o
empenho do governo em articular uma base aliada consistente. A deterioração das projeções econômicas
foi menor nesta semana, com o Boletim Focus trazendo apenas uma sutil retração na estimativa do PIB
para este ano, dos 1,24% de uma semana atrás para 1,23% agora. O IPC da Fipe mostrou desaceleração na
terceira semana de maio, assim como o INCC. Ainda no setor de construção, a confiança seguiu em
trajetória
negativa,
como
observado
desde
o
início
do
ano.

Eleições europeias acalmam mercados. Apesar do crescimento de partidos anti-EU, a manutenção de uma
maioria confortável no Parlamento Europeu por partidos pró-União leva as Bolsas europeias, menos a de
Londres que permanece fechada hoje, para o campo positivo. Notícias de uma possível fusão entre a Fiat
Chrysler e a Renault impulsionam os papéis das empresas, também ajudando a definir o humor dos
mercados. Destaque também para o clima amistoso da visita do presidente americano ao Japão. Os
mercados americanos ficam fechados hoje com o feriado do Memorial Day, o que deve a limitar a liquidez
por
aqui,
também.

Cielo (CIEL3) reduz provento e retira guidance. A companhia havia anunciado em janeiro que esperava ter
um lucro entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,6 bilhões nesse ano e que manteria a distribuição de algo entre 70% e
100% do lucro em dividendos. Na última sexta à noite, a Cielo comunicou o mercado que o percentual do

lucro que será distribuído vai cair para 30% já a partir do 2T19 e retirou o guidance, ou seja, não há mais
uma projeção oficial para o resultado de 2019. Segundo a Cielo, “tais decisões refletem o ambiente
competitivo no qual a Cielo está inserida e que tem se tornado mais acirrado ao longo dos últimos meses
em face de ações anunciadas e implementadas por outras companhias do setor”. Mantemos nossa visão
negativa
para
a
companhia,
não
recomendando
os
seus
papéis.
Magazine Luiza (MGLU3) eleva preço de oferta pela Netshoes por conta de concorrência. Em fato relevante
divulgado no domingo, a companhia comunicou que segue interessada na Netshoes e que o seu conselho
de administração já aprovou nova proposta no valor de US$ 93 milhões. O valor original era de US$ 62
milhões e a transação já havia, inclusive, sido aprovada pelo CADE, sem restrições, antes da oferta da
Centauro (CNTO3) que levou a Magalu a elevar o preço. Há uma assembleia da Netshoes marcada para o
dia 30 de maio e o prazo para uma resposta à Magazine Luiza é até 12 de junho. Segundo a companhia, a
aquisição da Netshoes potencializará as suas atividades e está em linha com a sua visão estratégica de
diversificação de categorias, aumento da base ativa de clientes e de aumento da frequência anual de
compra
destes.
Consumo avança na Energisa (ENGI11). O consumo de energia foi 2,4% maior em abril deste ano contra
2018, sobretudo por conta da retomada na demanda residencial e pelo mercado livre. Houve melhora em
praticamente todas as regiões atendidas pela companhia, com exceção do Mato Grosso do Sul. Destaque
para o crescimento pujante na Paraíba e Tocantins. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a
alta é de 3,5%. As ações da elétrica devem responder de forma marginalmente positiva à novidade.

Bons negócios

