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Sentimento Rico: O mundo não ia acabar ontem?
Por: Thiago Salomão e Matheus Soares

Ibovespa subiu 2,17% ontem, em um pregão que muita gente esperava pelo pior. Dissemos no Rico Matinal de ontem que
embora a piora do cenário justificasse queda em nossa bolsa, o patamar de 90 mil pontos voltaria a atrair investidores, tendo em
vista que os principais alicerces para nossa perspectiva positiva em bolsa ainda seguem firmes e fortes – “apesar da crise...”.
Sempre é bom lembrar, nossos alicerces são: i) reforma da previdência deve ser aprovada este ano; ii) juros seguirão baixos lá
fora; iii) Selic pode cair ainda mais ou, no mínimo, se manter em 6,5% ao ano; e iv) empresas brasileiras, por estarem mais
eficientes após longos anos de crise, deverão mostrar expansão nos lucros.
O noticiário do dia sugere um pregão mais tranquilo. Mas lembre-se que ontem a bolsa subiu forte quando o consenso apontava
para o contrário.
Nossa dica do dia: olhe menos os movimentos de curto prazo e mantenha o foco no longo prazo.

O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER
MERCADOS
EUA relaxam restrições à Huawei. As restrições comerciais impostas pelos EUA na semana passada à companhia chinesa Huawei
foram ‘relaxadas’ por 90 dias, permitindo transações específicas e limitadas com itens da Huawei e suas 69 afiliadas de fora dos
EUA. A decisão foi tomada para minimizar problemas para clientes das empresas americanas.
OCDE reduz projeção de PIB global de 3,3% pra 3,2%, mas piora entre EUA e China pode tirar 0,7% do crescimento global até
2022. Para Brasil, OCDE reduziu PIB esperado para 2019 de +1,9% para +1,4%, “atrasada” em relação ao Focus, que ontem revisou
nosso PIB para +1,24%.
Jair Bipolaro: depois de dizer na Firjan que a “classe política é o grande problema do Brasil” (reforçando a visão daquele texto
compartilhado na sexta), Jair Bolsonaro mudou o tom horas depois em discurso no Planalto: “valorizamos o Parlamento que dará
a palavra final na Nova Previdência”. Pode soar confuso esse “morde-assopra”, mas para nós é positivo este discurso próprevidência em cima de um texto que terá cada vez menos digitais do governo. Isso mostra o compromisso com a ‘melhor
reforma’, que como o próprio Bolsonaro já disse uma vez: reforma boa é aquela que é aprovada.
Samuel Moreira (PSDB, relator da reforma da previdência) já discute possíveis mudanças para formular texto substitutivo da
reforma da previdência. Meta é se manter em R$ 1 trilhão.

AGENDA
BRASIL - 9h30: Rodrigo Maia e Bolsonaro estarão juntos na ADIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base).
Também participarão os presidentes do Senado (Davi Alcolumbre), do STF (Dias Tofoli) e do BNDES (Joaquim Levy).
EUA – 11h: vendas de moradias usadas
EUA: Dois ‘fed boys’ com direito a voto discursam hoje: Charles Evans (Fed Chicago, 11h45) e Eric Rosengren (Fed Boston, 13h)

DESTAQUES CORPORATIVOS
SUZANO: Preço de celulose de fibra curta recuou 0,6% essa semana, US$ 663,70/tonelada. No mês, a queda chega a -3,5%
(US$24,80/tonelada). Apesar da alta do dólar ser positiva para a Suzano, suas ações podem reagir negativamente à notícia.
VALE: Preocupações com barragem continuam. Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Germano Vieira, o
rompimento do talude da barragem da Vale em Barão de Cocais (MG) é “inevitável” e caso se rompa, o risco de toda a barragem
colapsar é de 15%. A Vale afirma que não há elementos técnicos até o momento para se afirmar que o eventual escorregamento
do talude desencadeará uma ruptura da barragem Sul Superior da mina, desativada em 2016. Apesar do risco humano ser baixo
em caso de rompimento e de não haver impacto para produção, a situação gera incerteza quanto à segurança de barragens e
negociações em relação aos litígios coletivos / ambientais, ainda em aberto com o MP.
AZUL: Elliot pede a juiz da recuperação judicial da Avianca que rejeite nova proposta de aquisição da Azul.
SHOPPINGS: XP inicia cobertura do setor com recomendação de compra para Iguatemi e BR Malls e neutra para Multiplan
AMBEV: Bank of America eleva recomendação de “underperform” para neutro.
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AGENDA DA SEMANA
Quarta-feira:
EUA - 15h: Ata do Fomc
EUA –discursos de três diretores do Fed ao longo do dia
Quinta-feira:
ALEMANHA – 3h: PIB (expec: 0,4% t/t; ant: 0,4% t/t)
ALEMANHA - 5h: PMI composto (expec: 52; ant: 52,2)
ALEMANHA – 5h: índice Ifo de negócios da Alemanha (expec: 99,2; ant: 99,2)
EUROPA – 5h: PMI composto da Zona do Euro (expec: 51,7; ant: 51,5)
EUROPA - 8h30: ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu
EUA - 10h45: PMI composto (expec: N/A; ant: 53)
EUA - 11h: Vendas de casas novas (expec: 675mil; ant: 692mil);
EUA - 14h: discursos de membros do Fed (R. Kaplan, M. Daly, R. Bostic e T. Barkin)
Sexta-feira:
BRASIL - 9h: IPCA-15 de maio
EUA - 9h30: Encomendas de Bens Duráveis (expec: -1,5%; ant: 2,6%)
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Informações
importantes
Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de a cordo
com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que
possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicit ação de
compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulg ação
e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no present e
relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de aloc ação para
cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas
análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a
modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são)
indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo
que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser menc ionado
no relatório. Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIME C
para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da Rico.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, o s
clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de
investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a
determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto es paço
de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser
significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Rico, podendo também ser divulgado no site da
Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito , sem
o prévio consentimento expresso da Rico.
A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 7 74
0402.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da R ico:
https://www.rico.com.vc/custos
A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilizaç ão
deste relatório ou seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada
seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista
utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos
Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os
eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movim entos
mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “ stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability
praticada pela Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, o u
seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em
ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e
nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de
mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio -longo
prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability
praticada pela Rico. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futu ra,
devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses
derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições aprese ntarem
a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o
patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico.
São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo
determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e
máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados
livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias
são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidor es de
perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um
contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto f ísico.
É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem
financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tip o de
produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
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