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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em queda de 1,94%, aos 77.078 pontos com 

giro financeiro de R$ 23,2 bilhões, inflado pelo vencimento de índice.  O 

aumento das preocupações com a crise na Turquia, queda nos preços futuros 

das commodities e a baixa das bolsas de NY, deram rumo à bolsa doméstica. As 

ações de Vale e Petrobras tiveram forte recuo ontem seguidas por outras ações 

de peso no índice. Hoje as bolsas da Ásia mostram queda no fechamento e alta 

na Europa, nesta manhã. A agenda econômica traz a balança comercial da zona 

do euro (junho), o IPC-S no Brasil com alta de 0,19% e nos EUA dados do 

mercado de trabalho e da construção civil.  Os acontecimentos recentes devem 

continuar gerando volatilidade no curto prazo nos mercados. 

Câmbio 

Os mercados seguem com volatilidade, respondendo à crise na Turquia e 

outros fatos no exterior. No fechamento do dia, o dólar "spot" foi cotado a R$ 

3,8978, com alta de 0,93%. No acumulado de agosto, a moeda americana 

contabiliza ganho de 3,79% sobre o real. No final da tarde, o dólar futuro para 

liquidação em setembro era negociado a R$ 3,9070, em alta de 0,74%. 

Juros  

Os juros futuros marcaram alta no fechamento de ontem, com a taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 em 8,19%, de 8,17% 

ontem no ajuste anterior e para jan/25 a taxa subiu de 11,39% para 11,42%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 FGV: IPC-S (m/m) Agosto 0,21% 0,19% 0,20%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

09:30 Novos  pedidos  seguro-desemprego Agosto 215 mi l 213 mi l

09:30 Seguro-desemprego Agosto 1740 mi l 1755 mi l

09:30 Panorama dos  negócios  Fed da Fi ladél fia Agosto 22,00 25,70

09:30 Construção de casas  novas Julho 1260mi l 1173mi l

09:30 Construção de casas  novas  (m/m) Julho 7,40% -12,30%

09:30 Licenças  para  construção Julho 1310mi l 1273mi l

09:30 Alvarás  de construção (m/m) Julho 2,00% -2,00%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

06:00 Balança comercia l  (Sazonal ) Junho 16,9 bi 16,7 bi 16,9 bi

06:00 Balança comercia l  (não sazonal ) Junho 22,5 bi 16,5 bi
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150

Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 77,078 (1.9) (2.7) 0.9

Ibovespa Fut. 77,525 (1.2) (2.2) (0.3)

Nasdaq 7,774 (1.2) 1.3 12.6

DJIA 25,162 (0.5) (1.0) 1.8

S&P 500 2,818 (0.8) 0.1 5.4

MSCI 2,116 (1.0) (1.7) 0.6

Tóquio 22,192 (0.1) (1.6) (2.5)

Xangai 2,705 (0.7) (6.0) (18.2)

Frankfurt 12,163 (1.6) (5.0) (5.8)

Londres 7,498 (1.5) (3.2) (2.5)

Mexico 48,557 (1.1) (2.3) (1.6)

India 37,664 (0.5) 0.2 10.6

Rússia 1,055 (2.4) (10.0) 0.0

Dólar - vista R$ 3.91 1.0 3.9 17.9

Dólar/Euro $1.13 0.0 (3.0) (5.5)

Euro R$ 4.43 1.1 1.0 11.5

Ouro $1,174.88 (1.6) (4.0) (9.8)

* Dia anterior, exceto Ásia



 

Página | 2  
 

16 de Agosto  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

Kroton (KROT3) – Emissão de 550 mil debentures totalizando R$ 5,5 bilhões 

A ação KROT3 encerrou ontem cotada a R$ 10,10 acumulando desvalorização de 44,2% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 16,4 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 1,05x o valor patrimonial. 

A Kroton informou ontem (15), no âmbito da aquisição da Somos Educação, foram emitidas 

550 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da 1ª emissão da Saber, 

totalizando R$ 5,5 bilhões.  

Foram emitidas: 

i) 112.966 debêntures da 1ª série, totalizando R$ 1.129.660.000,00;  

ii) 426.434 debêntures da 2ª série, totalizando R$ 4.264.340.000,00;  

iii) 10.600 debêntures da terceira série, no valor total de R$ 106.000.000,00. 

Destinação dos recursos captados por meio da emissão: 

• Financiamento da aquisição, pela Saber, das ações da Somos Educação, sujeita 

aprovação do CADE; 

• Financiamento da oferta pública de aquisição de ações (OPA) de emissão da Somos, a 

ser realizada pela Saber, nos termos das leis e regulamentações aplicáveis;  

• Reforço de capital de giro da Saber, se houver saldo remanescente. 

Segundo a empresa, as debêntures da 1ª e 2ª séries foram integralmente subscritas e 

integralizadas e a subscrição e integralização da totalidade das debêntures da 3º Série está 

prevista para ocorrer em 16 de agosto de 2018. 

As debêntures contam com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela 

Kroton. 

Debentures da 1ª série: 

• Vencimento em 15 de agosto de 2021, amortizada em única parcela na data de 

vencimento; 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente, mas terão juros 

remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI acrescida de uma sobretaxa de 0,75% 

ao ano, pagos semestralmente. 

Debêntures da 2ª série: 

• Vencimento em 15 de agosto de 2023, amortizada em duas parcelas, sendo a primeira 

em 15 de agosto de 2022 e a última na data de vencimento.  

• O valor nominal unitário ou saldo do seu valor nominal unitário, conforme o caso, não 

será atualizado monetariamente. Além de juros remuneratórios correspondentes a 100% 

da Taxa DI, haverá uma sobretaxa de 1% ao ano. 

Debêntures da 3ª série: 

• Vencimento em 15 de agosto de 2025, amortizada em duas parcelas, sendo a primeira 

em 15 de agosto de 2024 e a última na data de vencimento; 

• O valor nominal unitário ou saldo do seu valor nominal unitário, conforme o caso, 

atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Sobre o 

saldo incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 6,7234% ao ano, pagos 

semestralmente sempre. 

A Kroton, cujos resultados divulgados ontem se viram pressionados pelo ambiente 

macroeconômico desafiador, acredita na continuidade deste cenário para o 2S18 e também 

2019, com pressões nos indicadores de evasão e de PDD. A companhia reiterou o guidance 

com retração em suas principais linhas de negócio. Acreditamos que mesmo com o cenário 

desafiador, a companhia entregará e possivelmente superará o guidance, visto que 

historicamente sempre se comportou assim. 

 

Fonte: Kroton 

No 1S18, frente ao mesmo período do ano anterior, a Kroton reportou crescimento de 0,2% 

na receita líquida, para R$ 2,9 bilhões, queda de 6,2% no EBITDA Ajustado, para R$ 1,3 
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bilhão, com a margem contraindo 3,0 pp (43,5%) e queda de 9,9% no lucro líquido ajustado, 

para R$ 1,1 bilhão (margem líquida de 38,1% ante 42,4%). 

 

Eletrobras (ELET6) – Teleconferência de resultados do 2T18 

A Eletrobras realizou ontem sua teleconferência de resultados, tendo como destaque o 

lucro líquido de R$ 2,83 bilhões no 2T18, superior ao lucro de R$ 344 milhões do 2T17, 

acumulando no 1S18 um lucro de R$ 2,89 bilhões, 68% acima de R$ 1,72 bilhão do 1S17. 

No radar da companhia, a redução da alavancagem financeira de 3,4x o EBITDA no 2T18 

para 3,0x no 4T18. Some-se (i) a privatização das demais Distribuidoras; (ii) a venda de 71 

SPES em set/18 com preço mínimo de R$ 3,1 bilhões; (iii) a venda de imóveis 

administrativos de Chesf e Eletronorte, que somam R$ 1,07 bilhão e (iv) a conclusão de 

Santo Antônio (3.568 MW), Jirau (3.750 MW), Mauá 3 (591 MW) e BM Transmissora (2.092 

km). 

Este ano as ELET6 registram queda de 22,1% para R$ 17,68/ação, equivalente a um valor de 

mercado de R$ 23,9 bilhões. Os múltiplos para 2018 são: P/L de 12,1x e VE/EBITDA de 7,4x. 

O preço justo de R$ 27,00/ação corresponde a um potencial de alta de 41,4%. 

Outros destaques do 2T18 e do 1º semestre de 2018 

• Receita Operacional Líquida de R$ 12,3 bilhões no 2T18 (+35%) acumulando R$ 20,9 

bilhões no 1S18 (+16%). Agregação de 814 MW de potencia instalada em 2018 em geração. 

Agregação de 194 Km de linhas de transmissão e a venda em julho da Companhia de 

distribuição do Piauí para a Equatorial Energia. 

• O EBITDA somou R$ 5,3 bilhões no 2T18 (+96%) e R$ 6,5 bilhões no 1S18, com queda 

de 5% ante o 1S17. Em base gerencial o EBITDA no 2T18 caiu 50% para R$ 981 milhões, 

registrando queda de 37% no semestre para R$ 2,2 bilhões. 

• Receita de CVA e outros componentes financeiros de R$ 3,96 bilhões, impactada pelo 

reconhecimento do ativo tarifário no montante de R$ 3,84 bilhões nas distribuidoras. 

Resultado do segmento de Distribuição positivo no montante líquido de R$ 906 milhões 

(revertendo o prejuízo de R$ 394 milhões do 2T17), pelo reconhecimento do direito ao 

ativo tarifário enquanto operando sob a forma de designação. 

• Provisão e Despesas com Plano de Demissão Consensual (PDC) de R$ 24 milhões no 

trimestre, somando R$ 296 milhões em 2018. A companhia vai reabrir o plano de demissão, 

após adesão de 736 empregados, avaliada como baixa diante da expectativa de alcançar 

entre 2500 a 3000 profissionais. 
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• Provisões para Contingências no montante de R$ 1,0 bilhão e de impairment (R$ 163 

milhões); compensadas por reversão da Provisão da Taxa de fiscalização de recursos 

hídricos de R$ 1,33 bilhão e reversão de Provisões para contratos onerosos de R$ 334 

milhões. 

• Ao final do 2T18 a dívida líquida da companhia somava R$ 17,6 bilhões, com queda de 

5% em base trimestral e redução de 25% em 12 meses. Ressalte-se a redução da 

alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA gerencial) de 4,7x em junho/17 para 3,4x 

em junho/18, aproximando-se da meta de 3,0x para dezembro de 2018. 

• A companhia realizou investimentos de R$ 978 milhões no 2T18 acumulando R$ 1,85 

bilhão no 1S18, cerca de 30% do orçamento para 2018, de R$ 6,2 bilhões. 

 

Gafisa (GFSA3) – GWI aumenta participação para 30,2% no capital da companhia 

Em comunicado ao mercado, a Gafisa confirmou que o grupo GWI passou a deter, em 

conjunto, o total de 13.543.245 ações ordinárias, equivalente a 30,25% das ações da 

companhia.  

A Gafisa diz que a GWI ressalta que a negociação das ações tem o objetivo de investimento 

e de alteração de parte da estrutura administrativa da sociedade. 

A GWI informou ainda que não ter a intenção de adquirir o controle majoritário da 

companhia, não deter bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações de emissão 

da companhia; e não ter firmado acordo ou contrato regulando o exercício do direito de 

voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Gafisa. 

A GWI visa a atingir participação total não superior a 50% de ações ordinárias emitidas pela 

Gafisa.  

Vale lembrar que está agendada uma AGE para setembro entre a GWI e o Conselho de 

Administração da Gafisa para discutir a proposta de destituição do conselho da companhia.  

Com isso, a ação que já vem penalizada pela crise na economia e no setor imobiliário, com a 

empresa registrando maus resultados financeiros, tem ainda este novo problema, de 

ordem administrativa. 
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Usiminas (USIM5) - Retomada da produção 

Nossa recomendação para USIM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 13,80 por ação, 

indicando um potencial de alta em 74%.  Neste ano, USIM5 caiu 12,5% enquanto o 

Ibovespa teve alta de 0,9%. 

A empresa informou na noite de ontem, que após várias inspeções, retomou as operações 

do Alto Forno três e dos Laminadores de Chapas Grossas e de Tiras a Quente.  Estes 

equipamentos estiveram paralisados após o acidente da última sexta-feira.  Dessa forma, 

todos os equipamentos produtivos da unidade de Ipatinga voltaram à operação e estão 

retomando gradualmente o nível normal de produção. 

Esta é uma notícia muito positiva para a empresa, cujas ações sofreram bastante com a 

expectativa negativa gerada pelo acidente. 

Vale lembrar que no dia 10/agosto, um dos gasômetros da unidade de Ipatinga (MG) da 

Usiminas sofreu uma explosão.  Com isso, a empresa paralisou seus altos-fornos por 

precaução.  Os gasômetros são recipientes que contém gases produzidos no processo de 

produção da siderúrgica, como dos altos-fornos, das coquerias e aciarias. Estes gases são 

armazenados para serem reaproveitados na produção de energia elétrica. 

 

Concessões Rodoviárias - Tráfego fraco em junho 

Nossa recomendação para o setor de concessões rodoviárias é de Compra para ECOR3 (R$ 

12,00/ação). 

O tráfego nas estradas brasileiras pedagiadas em julho caiu 3,1%, comparado ao mesmo 

mês de 2017, segundo os dados divulgados pela Associação Brasileira de Concessionárias 

de Rodovias (ABCR).  Comparada ao mês anterior, ocorreu uma estabilidade na 

movimentação de veículos em julho. 

Os números de julho são decepcionantes, porque se poderia esperar uma recuperação do 

tráfego, após a greve dos caminhoneiros no final de maio.  Pode-se dizer que outros fatores 

(Copa do Mundo, aumento da gasolina e tabelamento do frete) possam também ter 

impactado o tráfego em julho. 

Estes números são indicativos para os resultados das empresas abertas do setor (CCR, 

Ecorodovias e Triunfo) no 3T18. 
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Evolução do Índice ABCR - Dessazonalizado

 Veíc. Leves Veíc. Pesados Total

Julho/18 versus  Julho/17 -4.9% 2.4% -3.1%

Junho/18 versus  Junho/18 3.2% -6.8% 0.0%

Acumulado no ano -2.4% 0.9%  -1.6% 

Últimos doze meses 0.0% 2.6% 0.7%

Fonte: ABCR  

Com os números recentes, o tráfego em 2018, que vinha em recuperação até a greve cos 

caminhoneiros ficou negativo em 1,6% no total, puxado pelos veículos leves, cuja 

movimentação caiu 2,4%. 

Figura 1: Evolução do Índice ABCR - Série Dessazonalizada 

 

Fonte: ABCR 

No 2T18, os números de tráfego das empresas do setor foram ruins, impactados pela greve 

dos caminhoneiros e o início da isenção na cobrança do eixo suspenso dos caminhões 

vazios.  Na CCR (oito concessões rodoviárias), a movimentação de veículos em suas 

concessões rodoviárias apresentou redução de 5,5%, comparada ao 2T17.  Para a 

Ecorodovias (sete concessões), a queda foi de 5,1%.  Nas cinco estradas administradas pela 

Triunfo, o tráfego teve uma redução de 2,1% no 2T18, em relação ao mesmo trimestre de 

2017. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  13/08/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 13/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo (52,4) (755,5) 602,5 (5.560,2)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 178.486 106.711

Venda 49.661 240.449

Líquido 128.825 -133.738

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 0.07% 11.98% 48.26%

Minerio de Ferro -0.42% 5.65% -11.64%

Petroleo Brent 0.51% -4.22% 6.83%

Petroleo WTI 0.22% -5.25% 7.92%

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 05:00:00 BR IPC FIPE- Semanal 15/ago

17/08/2018 00/jan BR IGP-M Inflação 2º Prévia Agosto 1,00%

06:00:00 EURO IPC principal  (a/a) Julho 1,00%

00/jan EURO IPC (a/a) Julho 2,00%

00/jan EURO IPC (m/m) Julho 0,00%

Segunda-feira 00/jan BR BC - Pesquisa Focus  (semanal)

20/08/2018 00/jan BR Balança Comercia l  semanal 19/ago -277 mi

BR CNI Confidência  Industria l  Agosto 50,20

00:00:00 BR  Total  de Criação de Empregos  Formais Julho -661

06:00 EURO Produção de construção (m/m) Junho 0,00%

06:00:00 EURO Produção de construção (a/a) Junho 2,00%

Quarta-feira 00/jan BR Fluxos  de Moeda Semanal

22/08/2018 00/jan EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 17/ago

00/jan EUA Vendas  de casas  já  exis tentes Julho 5,45 mi 5,38 mi

01/jan EUA Vendas  casas  exis tentes  (m/m) Julho 1,00% -1,00%

Quinta-feira 00/jan BR FGV: IPC-S (m/m) 22/ago

23/08/2018 08:00 BR FGV - Confiança do Consumidor Agosto 8420,00%

09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (m/m) Agosto 1,00%

09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (a/a) Agosto 5,00%

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 18/ago

09:30 EUA Seguro-desemprego 11/ago

10:00 EUA FHFA Índice de preços  de casas  M/M Junho 0,00%

10:00 EUA Índice de compra de preço de imóveis  (t/t) 2T 2,00%

10:45 EUA Bloomberg - Nível  de conforto do consumidor 19/ago

10:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Agosto 55,30

10:45 EUA PMI Serviços  Agosto 56,00

10:45 EUA PMI Composto Agosto 55,70

11:00 EUA Vendas  de casas  novas Julho 653 mi l 631 mi l

11:00 EUA Vendas  de casas  novas  (m/m) Julho 3,00% -5,00%

11:00 EURO Confiança do consumidor Agosto -60,00%

00/jan EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Agosto 55,10

00/jan EURO PMI Serviços  Zona do Euro Agosto 54,20

00/jan EURO PMI Composto Zona do Euro Agosto 54,30
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 

expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


