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Sentimento Rico: A crise continua
Muita gente ficou sem entender por que a bolsa subiu 1,76% em um dia marcado pela desistência repentina de
Paulo Guedes na CCJ para defender a previdência. Resumiríamos a resposta em uma combinação de ‘risk on’
(mercados no mundo todo demonstraram maior apetite ao risco: bolsas subiram entre 0,6% e 1% e petróleo
avançou mais de 2%) e drivers positivos para duas ações com alta participação no Ibovespa: Petrobras (expectativa
por cessão onerosa e iniciativas para ‘inibir’ uma possível nova greve de caminhoneiros) e Vale (dados operacionais
mais fortes que o esperado). Mas como leitura complementar, sugiro o Rico Matinal de ontem, onde estressamos
por que nem sempre vale a pena entender cada oscilação de ponto do Ibovespa (link aqui).
Para hoje, mercados têm duas referências para se apoiar:
Do lado negativo, a votação-relâmpago ontem à noite na Câmara desenterrou e aprovou com votação avassaladora
a “PEC do Orçamento Impositivo”. A PEC tira totalmente a margem de manobra do Executivo sobre os recursos da
União - ele tem com condições de cortar e remanejar apenas R$ 45 bilhões de um Orçamento de R$ 1,4 trilhão
(números de 2019), que serão totalmente consumidos para o custeio da máquina pública. Claramente a votação foi
uma clara afronta da Câmara ao governo e ainda é reflexo da crise entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro: a articulação
para levar a PEC à votação foi feita em reunião de líderes mas sem a presença do líder do governo, Vitor Hugo, e
próprios membros do PSL votaram a favor da PEC para não demonstrar que fosse uma derrota do governo. Apesar
da visão negativa de curto prazo, trazer protagonismo à Câmara pode ser positivo no longo prazo se (e somente se)
os deputados caminharem na direção da aprovação das reformas – algo que Rodrigo Maia (presidente da Câmara)
tem demonstrado total interesse.
Do lado positivo, 13 partidos assinaram um documento apoio à reforma da previdência. O apoio já era esperado e
veio com ressalvas também já conhecidas – eles se declararam oficialmente contra a aposentadoria rural e o BPC
(benefício de prestação continuada) como previstos na PEC da Nova Previdência, itens que em conjunto podem
diluir a proposta da previdência de R$ 1,15 trilhão para R$900 bilhões. Contudo, os 13 partidos somam juntos 291
deputados, o que já traz bastante robustez na base necessária para aprovar a reforma.

No exterior, as coisas continuam complicadas. Apesar da calmaria nos mercados, os sinais continuam preocupantes:
nos EUA, dados de confiança e do setor imobiliário divulgados ontem mostrando resultados piores que o esperado,
enquanto o Banco Central da Nova Zelândia sinalizou uma possível retomada no ciclo de queda de juros – seguindo
os passos de outros BCs do mundo –, deixando cada vez mais evidente o cenário de desaceleração da economia
global.
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O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER HOJE
MERCADOS
•

POLÍTICA 1: PEC do orçamento aprovada pela maioria na Câmara eleva para 97% grau de engessamento dos
gastos do governo federa e é o oposto do que defende o ministro Paulo Guedes por tirar o pouco das despesas
que ainda estão sob o controle da equipe econômica.

•

POLÍTICA 2: Líder do governo no congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL) afirmou que o partido vai fechar
questão a favor da reforma da Previdência.

•

POLÍTICA 3: Presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL) disse que a votação da reforma está prevista para 17 de
abril.

•

JUROS NA EUROPA: Presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, diz que BCE está pronto para agir em
caso de recessão e pode atrasar elevação dos juros novamente.

•

CHINA: Lucro do setor industrial recuou 14,0% nos meses de janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo
bimestre de 2018.

•

RESULTADOS: Vale e Eletrobras divulgam resultados após o fechamento do pregão.

EMPRESAS
•

SUZANO estima ganhos de R$14 bilhões em sinergias operacionais e tributárias com a fusão com a Fibria
(montante estimado e trazido a valor presente)

•

CSN vai propor em Assembleia pagamento de dividendos de R$ 0,6509 por ação.

•

ENEVA fará oferta secundária de quase 50 milhões ações, Itaú, BTG e Dommo Energia (ex-OGX) estão entre os
acionistas que venderão os papéis. Oferta pode ser acrescida de lote adicional de até 10.671.663 ENEV3.
Considerando o preço de fechamento de ontem (R$ 18,60), oferta pode chegar a R$ 1,128 bilhão. Definição do
preço da ação na oferta ocorrerá no dia 4 de abril.

•

PETROBRAS e BR DISTRIBUIDORA: Petrobras aprovou alteração na periodicidade de reajustes dos preços do
diesel, que agora não ocorrerão em intervalos inferiores a 15 dias. Além disso, a BR Distribuidora também
informou que está trabalhando na criação de um cartão pré-pago de pagamentos de caminhoneiros de forma a
mitigar os efeitos de flutuações de preços ao consumidor.

•

EZTEC aprovou o aumento de capital da companhia no valor de R$ 553,5 milhões, para R$ 1,910 bilhão, com a
emissão de 34.998.217 novas ações ordinárias, a serem bonificadas na proporção de 21,2108114007 novas
ações para cada 100 existentes. Terão direito à bonificação os acionistas titulares de ações na posição acionária
final do dia 26 de abril. A partir de 29 de abril, as ações passarão a ser negociadas “ex” direito à bonificação
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CARTEIRAS RECOMENDADAS – Rentabilidade histórica

Portfólio
Carteira Rico Premium
Ibovespa
dif p.p. Ibovespa
Portfólio
Carteira Dividendos Rico
Ibovespa
dif p.p. Ibovespa

25/3/19

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(jan/2016)

152,37%

0,01%

-2,95%

4,51%

31,42%

26,14%

45,67%

-0,08%

-2,01%

6,57%

15,03%

26,86%

38,93%

116,06%

0,1 p.p.

-0,9 p.p.

-2,1 p.p.

16,4 p.p.

-0,7 p.p.

6,7 p.p.

36,3 p.p.

0,0 p.p.

0,0 p.p.

25/3/19

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(Out/2011)

216,72%

0,50%

-2,72%

4,19%

16,18%

26,93%

27,16%

-0,08%

-2,01%

6,57%

15,03%

26,86%

38,93%

77,92%

0,6 p.p.

-0,7 p.p.

-2,4 p.p.

1,2 p.p.

0,1 p.p.

-11,8 p.p.

138,8 p.p.

Portfólio

25/3/19

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(Jan/2017)

Carteira de Fundos Imobiliários
Ifix
dif p.p. Ifix

0,23%

2,06%

5,66%

20,18%

22,59%

-

55,67%

0,11%

1,62%

5,21%

5,62%

19,45%

-

32,73%

0,1 p.p.

0,4 p.p.

0,5 p.p.

14,6 p.p.

3,1 p.p.

-

22,9 p.p.
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Informações
importantes
DISCLAIMER
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este relatório de análise foi elaborado pela Rico CTVM S.A. (“Rico”) de acordo 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 decisã o de
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informaçõe s
contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para c ada
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 modificaç ões
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 indicaç ão
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analis tas da
Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC 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 re alizado
por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Ante s de
qualquer decisão, os 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 adeq uados
a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor po de
aumentar ou diminuir num curto espaço 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 simulaç ões 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 sit e da
Rico: 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. De sta
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 movimentos 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, ou 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 merc ado, 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 indic ado
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 futura, 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 al to
por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao ca pital
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 dia s 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 investidores 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 físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilid ade 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 tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário
macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. Analista: Roberto Indech – CNPI: EM1426. Responsável pela Análise
da Rico CTVM S.A (Instrução CVM n°483): Roberto Indech / analises@rico.com.vc / 11-2505-1900

www.rico.com.vc

