BOLETIM DIÁRIO

sexta-feira, 21 de setembro de 2018

PERSPECTIVA
Faltam pouco mais de 10 pregões para o primeiro turno. Observando-se as pesquisas recentes, é quase
certo que Bolsonaro consta no segundo turno. A esquerda ainda não “definiu” o seu nome, mas Haddad
parece estar levando a melhor. Prova disso é a pesquisa Genial Investimentos/Instituto Brasilis liberada
agora pela manhã, onde Bolsonaro lidera com folga (30%), seguido por Haddad (17%), Ciro (7%) e
Alckmin (7%). Ainda que uma pesquisa de menor expressão (1000 entrevistados e com margem de erro
de 3,5 p.p.), serve para dar um pouco mais de cor ao cenário eleitoral. No pregão de ontem, S&P 500 e
Dow Jones negociaram em suas máximas históricas, impulsionados pela expectativa positiva do PIB 3T18
norte-americano(+3,0%) e pelo aumento dos lucros das companhias. Mercados na Ásia fecharam em alta.
Na Europa, principais índices também operam no azul. Futuros em NY na estabilidade. Ibovespa Futuro
avança 0,15%.

IBOVESPA ONTEM:
Fechamento

78.116

Volume

R$ 8 bi

% Ontem

-0,07%

% Mês

1,88%

% Ano

2,24%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

MERCADO EXTERNO
Dow Jones

Nasdaq

S&P 500

Dólar (R$/US$)

Petróleo WTI

Fechamento*

26.657

8.028

2.933

4,074

70,80

% Ontem

0,95%

0,98%

0,85%

-1,38%

-0,45%

% Mês

2,67%

-1,00%

1,07%

0,23%

1,43%

% Ano

7,84%

16,29%

9,69%

22,87%

17,18%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

CALENDÁRIO DE INDICADORES
Horário

País/Região

Evento

Referência

4:30

Alemanha

PMI Manufatura, Serviços e Composto

Setembro

5:30

Reino Unido

Finanças públicas

Agosto

8:00

Brasil

FGV Confiança do Consumidor

Setembro

9:00

Brasil

IPCA-15 Inflação IBGE

Setembro

10:45

EUA

PMI Manufatura, Serviços e Composto

Setembro

4:30

Alemanha

PMI Manufatura, Serviços e Composto

Setembro

FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA

Fluxo estrangeiro líquido - 12 meses
(em milhões de R$)
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DELIBERAÇÕES E PROVENTOS
Empresa

Código

Tipo

Data Ex

Previsão de Pagamento

Valor Líquido

B3

B3SA3

JSCP

24/09

Indisponível

R$ 0,1761/ação

WEG

WEGE3

JSCP

24/09

13/03

R$ 0,0393/ação

Embraer

EMBR3

Dividendo

25/09

11/10

R$ 0,01/ação

Lojas Renner

LREN3

JSCP

25/09

Indisponível

R$ 0,0796/ação

Copasa

CSMG3

JSCP

25/09

Indisponível

R$ 0,4315/ação

Cielo

CIEL3

JSCP

28/09

Indisponível

R$ 0,0561/ação

Direcional

DIRR3

Dividendo

01/10

Indisponível

R$ 0,6128/ação

Hermes Pardini

PARD3

JSCP

01/10

Indisponível

R$0,0695/ação

NOTÍCIAS
TIM
O presidente da Telecom Italia, Amos Genish, estaria considerando discutir
um eventual acordo para que a TIM Participações leve a Nextel, controlada
pela NII Holdings. O assunto já vem sendo discutido há muito tempo, mas o
tema estaria sendo planejado para entrar na pauta de discussões da
reunião de diretoria da dona da TIM Brasil, programada para o dia 24 de
setembro, informou fonte. A direção da Nextel vem tentando melhorar os
resultados da empresa para que seus ativos se tornem mais atrativos aos
concorrentes que poderiam fazer uma proposta de aquisição. Há mais de
dois anos o banco de investimento Rothschild foi contratado para estudar
oportunidades estratégicas que incluem a venda da subsidiária da NII. Em
agosto, o diretor-presidente da Nextel Brasil, Roberto Rittes, disse que os
acionistas esperava ver o que mudaria na regulamentação brasileira para
que fosse viável uma consolidação entre concorrentes.
Apple
A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o registro da
marca "Gradiente iphone" pela Gradiente (IGB Eletrônica) não impede que a
Apple use a marca "iPhone" no Brasil. Por maioria, negaram pedido da
Gradiente e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que
tentavam impedir o uso da marca pela americana. Os ministros julgaram
recurso da Gradiente contra decisão da segunda instância da Justiça que
determinou a anulação do registro. A empresa também havia perdido em
primeira instância. Na sessão de hoje, por 4 votos a 1, os ministros
decidiram que o registro feito pela Gradiente no INPI é válido. Mas não
impede o uso da marca pela americana. A Apple alega na ação que a
família dos produtos “i”, com a grafia do “p” maiúsculo, é usada desde 1998.
O registro do produto iPhone foi feito depois. Já a Gradiente pediu o registro
da marca iphone no INPI, em abril de 2000. Ele foi concedido em 2008. A
Gradiente afirma que a expressão com o “i” é simplesmente indicativa de
acesso à internet e a anulação de seu registro na Justiça foi feita pelo
sucesso do produto da Apple, não por questão de direito. Além desse
julgamento, as empresas também discutem uma questão indenizatória em
outra ação, que está parada no Judiciário, segundo o ministro relator Luis
Felipe Salomão. Nesse outro processo, a Gradiente pede indenização à
Apple pelo uso da marca iPhone nos últimos anos. Para o relator, o uso da
marca iPhone pela Apple não evidencia circunstância que implique, sequer
potencialmente, em aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou
similar, apesar do registro anterior da Gradiente. “O iphone da Apple é
inconfundível para o homem médio”, afirmou. No voto, Salomão permitiu
que a Gradiente continue usando a marca que registrou, mas sem
exclusividade sobre o termo “iphone” isolado. Afirmou ainda que seu
posicionamento impede que a IGB tenha ganhos financeiros a partir da
decisão, indicando que, na opinião dele, a Gradiente não pode pedir
ressarcimento para a Apple com base nessa decisão. O voto do relator foi
acompanhado pelos ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Isabel
Gallotti. O desembargador convocado Lázaro Guimarães divergiu. Afirmou
que não há vício no ato administrativo de registro da marca e aceitou os
recursos. Julgou improcedente a demanda de anulação do ato do INPI. O
advogado da IGB Antônio Carlos de Almeida Castro afirmou que irá ler o
acórdão, quando publicado, para decidir se irá recorrer. É possível
apresentar embargos de declaração para apontar omissões ou
obscuridades na decisão da turma.

Petrobras
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou nesta quinta-feira (20) o
pagamento de R$ 706,59 milhões à Petrobras, pelo programa de subvenção
à comercialização do diesel. O valor é relativo ao segundo período da
segunda fase do programa, de 8 de julho a 31 de julho. A petroleira estatal
já havia recebido, na quarta (19), outros R$ 871,45 milhões relativos ao
primeiro período de 8 de junho a 7 de julho. O órgão regulador também
aprovou o pagamento de R$ 16 milhões à Flamma, relativos ao primeiro e
segundo períodos da segunda fase do programa (8/6 a 31/7).
Sabesp
Será assinado hoje protocolo de intenções entre o município de Guarulhos
(SP), o governo de São Paulo e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guarulhos (SAAE), para manifestar interesse em atribuir à Sabesp a
operação de saneamento da cidade paulista, segunda maior do Estado.
Segundo comunicado divulgado na noite de ontem pela companhia, a
Sabesp terá a atribuição de prestação dos serviços de abastecimento de
água e todo o escopo das operações de esgoto que não estiver abarcada
pela Parceria Público-Privada (PPP) parcial de esgotamento, conquistada
pela OAS em 2014 e adquirida no começo do ano pela Aegea. O contrato
da PPP, inclusive, pode "ser reduzido ou alterado para se adequar às
diretrizes metropolitanas fixadas pelo Estado de São Paulo". A expectativa é
de que o contrato de prestação de serviços com a Sabesp seja assinado em
90 dias. O protocolo de intenções terá validade de até quatro meses. Nos
termos para contratação da Sabesp, estará presente, além da concessão
dos serviços de água e esgoto, o investimento de R$ 1,7 bilhão nos
sistemas de saneamento do município e metropolitanos para atender
Guarulhos, além de repasses para investimentos complementares que
serão realizados pela prefeitura local.
Comcast e Fox
A operadora de televisão a cabo americana Comcast e a empresa de mídia
21st Century Fox vão resolver a disputa pela britânica Sky por meio de um
leilão. O Painel de Aquisições do Reino Unido, órgão responsável por
analisar fusões e aquisições no país, estabeleceu nesta quinta-feira as
regras para a disputa de lances, um processo organizado poucas vezes
pelo órgão regulador britânico e nunca no caso de uma empresa tão
grande. A Sky, listada na bolsa de Londres, tem valor de mercado de
aproximadamente US$ 35 bilhões. Os reguladores recorreram a um
processo de leilão depois que a Fox, apoiada pela Walt Disney, e a
Comcast começaram o que parecia ser um jogo interminável de propostas.
O certame ocorrerá amanhã e sábado e terá, no máximo, três rodadas de
lances. O vencedor será anunciado, no máximo, na manhã da segunda-feira
(24). Segundo as regras do leilão, somente a Fox poderá fazer uma oferta
na primeira rodada. Na segunda, a Comcast poderá contra-atacar. Se isso
não determinar um vencedor, haverá uma terceira e última rodada,
conduzida com lances fechados. Como a Fox já possui uma participação de
39% na Sky, a equipe Disney-Fox pretende aumentar a concorrência,
mesmo que acabe não vencendo a disputa. Isso tornaria a participação da
Fox na Sky mais valiosa, caso ela fosse vendida à Comcast. Para a
Comcast, a compra da companhia britânica é vista como uma maneira de
se expandir internacionalmente. Após algumas propostas anteriores, no
mês de julho a Fox subiu sua oferta para 14 libras esterlinas por papel. No
mesmo dia, a Comcast cobriu o valor com uma proposta de 14,75 libras
esterlinas.

Disclaimer

Nossas indicações são de caráter exclusivamente informativo, expressando opiniões pessoais baseadas em dados fundamentalistas, de forma que
não nos responsabilizamos por eventuais perdas de capital do investidor/leitor. A decisão por tipo de investimento é de responsabilidade do cliente. Os
dados financeiros foram obtidos através de fontes disponíveis no mercado financeiro, sendo que a Solidus se reserva o direito de fazer eventuais
correções sem prévio aviso. O relatório foi elaborado de forma independente e autônomo, inclusive em relação à Solidus SA CCVM.
Nos termos do artigo 17, da ICVM 483 e do Código de Conduta da Apimec, o analista responsável pelo presente relatório declara que:
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma
independente, inclusive em relação à Solidus SA CCVM;
II – ele pode ser direta ou indiretamente titular de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
Nos termos do artigo 18, da ICVM 483 a Solidus SA CCVM declara que a corretora, suas controladas, seus controladores ou sociedades sob controle
comum:
III – podem ser direta ou indiretamente titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise,
Maiores Informações – Ligue 3327-9888

Ouvidoria 0800-774-2006

Visite nossas páginas na web: www.solidus.com.br

