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Destaques
Mercado
O Ibovespa fechou em alta, acompanhando a valorização dos índices acionários dos EUA e impulsionado pela divulgação do IBCBr, melhor do que o esperado, e pela alta de ações de empresas do setor financeiro. Os destaques do dia foram: (i) USIM5 (7,8%),
após a companhia reportar, por meio de dados ainda não auditados, que obteve resultado operacional positivo nos dois
primeiros meses de 2017, indicando o fim de uma sequência de resultados trimestrais negativos; (ii) PETR4 (1,4%), impulsionada
pela divulgação de dados operacionais da companhia, que mostraram crescimento de 7% A/A da produção de petróleo e gás
natural no primeiro trimestre de 2017, em função de produção em poços no pré-sal; e (iii) FIBR3 (-4,9%), impactada
negativamente pela queda do dólar em relação ao real, em meio a desvalorização da moeda americana frente à maioria das
principais moedas e a rolagem integral de swaps cambiais pelo Banco Central do Brasil. As taxas de juros futuras fecharam em
baixa, influenciadas por dados do IGP-10 mostrando deflação maior do que a esperada.
Braskem estuda levar sua sede do México para os EUA
Segundo o Valor, em meio aos temores relacionados ao possível aumento do protecionismo nos EUA, após a eleição de Donald
Trump, a Braskem, segundo relato de Emílio Odebrecht, estaria estudando a possibilidade de alterar a sede da companhia para
os EUA. A operação mexicana da companhia, na qual a Braskem detém participação de 75% (os outros 25% são da Idesa), tinha
como objetivo a produção de polietileno através do eteno, por meio de contrato de fornecimento de etano com a Pemex. Na
configuração atual da produção do complexo mexicano, a companhia destina grande parte do polietileno produzido para os EUA.
Porém, segundo o presidente da Braskem Idesa, Roberto Bischoff, a companhia tinha como plano estratégico focar no
fornecimento de polietileno para o mercado doméstico (México), uma vez que grande parte do que é demandado pelo país
ainda tem que ser importado.
Raia Drogasil avança em modelos de prestação de serviços
A Raia Drogasil pretende oferecer serviços de aplicação de vacinas e atendimento a idosos e lançar sistemas e aplicativos para
atender a clientes. A companhia, que aguarda a Abrafarma e a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar os
novos serviços, pretende oferecer aos clientes serviços de aplicação de vacinas, que, segundo o Valor e a IMS Health, movimenta
R$ 250 milhões ao ano no Brasil. A Raia Drogasil também está desenvolvendo aplicativos de atendimento ao consumidor, que,
de acordo com o Valor, poderão reservar produtos pelo telefone e retirar em uma loja da companhia.
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documentos.
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(X) O(s) analista(s) de investimento não tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de
análise.
Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por email, com o(s) analista(s) responsável (eis) pela análise.

SAC
São Paulo (11) 2142-0409
Outras regiões 0800-728-0300
sac@spinelli.com.br

Ouvidoria
0800-728-4010
ouvidoria@spinelli.com.br
investhb.com.br | spinelli.com.br

