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MERCADOS
Bolsa

Índices, Câmbio e Commodities
Dia (%)

Mês (%)

Ano (%)

Ibovespa

102.782

0,6

1,0

16,9

Ibovespa Fut.

102.870

0,5

(0,3)

16,7

7.863

0,4

(3,8)

18,5

(0,1)

(3,2)

11,5

Fech. *

A quarta-feira foi de volatilidade na B3, com o Ibovespa em queda no
começo do pregão e com recuperação firme na segunda-metade da sessão.
Mais uma vez o cenário externo ditou o rumo do mercado. A notícia de que
a China não iria mais pressionar sua moeda com novas desvalorizações,
ajudou as bolsas internacionais, que hoje operam com alta generalizada. O
fechamento na Ásia foi positivo e na zona do euro e nos futuros de NY o
comportamento é todo positivo. No fechamento, o Ibovespa marcou alta
de 0,61% aos 102.782 pontos, com giro financeiro de R$ 19,1 bilhões. Hoje
a agenda econômica mostra um bom desempenho da balança comercial
chinesa em julho e do lado doméstico temos como destaque a inflação de
julho (IGP-DI) com queda de -0,01% no M/M e alta de 0,19% no A/A. Nos
EUA, dados do mercado de trabalho completam a agenda. Do lado
doméstico, além do bom humor das bolsas lá de fora os investidores podem
dar peso ao bom andamento da reforma da Previdência, que agora segue
para o Senado e que deverá ser avaliada já nos próximos dias.

Nasdaq
DJIA

26.007

S&P 500

2.884

0,1

(3,2)

15,0

MSCI

2.114

0,2

(3,4)

12,2

Tóquio

20.593

0,4

(4,3)

2,9

Xangai

2.795

0,9

(4,7)

12,1
10,3

Frankfurt

11.650

0,7

(4,4)

Londres

7.199

0,4

(5,1)

7,0

Mexico

40.432

1,6

(1,1)

(2,9)

India

37.327

1,7

(0,4)

3,5

(0,7)

(5,5)

0,0

R$ 3,97

0,2

4,2

2,3

$1,12

0,0

1,1

(2,3)

Euro

R$ 4,45

0,2

5,3

0,0

Ouro

$1.501,28

1,8

6,2

17,1

Rússia

1.285

Dólar - vista
Dólar/Euro

* Dia anterior, exceto Ásia

Altas e Baixas do Ibovespa

Câmbio
RADL3

Os acontecimentos no mercado internacional nesta semana provocaram
uma puxada na cotação do dólar. Ontem a moeda fechou cotada a R$
3,9702 contra R$ 3,9623 no dia anterior não dando sinais de
arrefecimento no curto prazo.

9,2%

ITUB4

3,7%

CSAN3

3,7%

VVAR3

3,2%

SANB11

Juros

2,9%

ELET6
RENT3

Os futuros recuaram ontem com um ambiente menos pressionado do lado
externo e com a votação da reforma da Previdência sem grandes
dificuldades. A taxa do contrato de DI para jan/20 fechou a 5,51%, ante
5,521% e para jan/25 a taxa subiu de 6,941% para 6,88%.

Empresa

Ticker

Data

Azul
B2W
B3
Burger King
CVC
Equatorial Energia
Gafisa
Lojas Americanas
Marisa Lojas
Qualicorp
Sabesp
Tecnisa
Tenda
TPI - Triunfo Participações e
Banco do Brasil
CCR
Electro Aço Altona
Energisa

AZUL4
BTOW3
B3SA3
BKBR3
CVCB3
EQTL3
GFSA3
LAME4
AMAR3
QUAL3
SBSP3
TCSA3
TEND3
TPIS3
BBAS3
CCRO3
EALT4
ENGI3

08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019

Hora

-3,1%

CMIG4

-3,4%

GOLL4

-3,5%

BTOW3

Agenda de Resultados - 2º Trimestre 2019

-2,6%

-4,7%

Ibovespa x Dow Jones (em dólar)
110

90

Após Fechamento MKT

70

Ibovespa

Dow Jones
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ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES
Braskem (BRKM5) - Forte redução da rentabilidade no 2T19
No 2T19, o resultado da empresa mostrou queda da receita, com aumento dos custos, o que
levou a uma expressiva contração da rentabilidade.
A Braskem realizou ainda pequenas alterações nos números do 1T19, relativos ao
reconhecimento de créditos de PIS/Confins com a exclusão do ICMS e a assinatura do acordo
de leniência com a Controladoria Geral da União. Estas mudanças levaram a um aumento de R$
335 milhões no lucro líquido anteriormente divulgado do 1T19.
No 2T19, a Braskem obteve um lucro de R$ 129 mihões (R$ 0,16 por ação), 90,5% menor que
no trimestre anterior e 76,4% abaixo do 2T18.

Braskem - Resultados Trimestrais
R$ milhoes

2T19

1T19

Var.

2T18

Var.

13.337

12.978

2,8%

13.786

-3,3%

Lucro Bruto

1.662

1.762

-5,7%

3.283

-49,4%

Margem Bruta

12,5%

13,6%

-1,1 pp

23,8% -11,4 pp

EBITDA Ajustado

1.611

3.291

-51,0%

3.177

Margem EBITDA

12,1%

25,4% -13,3 pp

Receita Líquida

Resultado Financeiro
Lucro Líquido

-49,3%

23,0% -11,0 pp

-919

-923

-0,4%

-2.142

-57,1%

129

1.363

-90,5%

547

-76,4%

Fonte: Braskem

Os números da Braskem no 2T19, sempre comparando ao 2T18, apresentaram uma grande
redução na rentabilidade em todas as divisões da empresa (Brasil, Estados Unidos & Europa e
México). Esta queda foi decorrência da diminuição dos preços e dos spreads (diferença entre
os preços da matéria-prima e das resinas) em todas as regiões.
No Brasil, o volume de vendas no mercado interno cresceu 2,7% em Resinas e 13,3% nos
Químicos. Porém, a queda nos preços e o aumento dos custos, determinaram uma redução de
8,6% na receita e 68,9% no EBITDA, ambos expressos em dólares.
Nos Estados Unidos e Europa a rentabilidade também caiu. O volume de vendas de
polipropileno aumentou 6,5% nos Estados Unidos, mas caiu muito na Europa (29,6%). Isso
resultou na diminuição de 6,0% do volume vendido nesta divisão. A queda nas vendas e o
aumento dos custos determinou uma contração de 37,1% no EBITDA.
O resultado no México (Braskem Idesa) mostrou queda nas vendas e na rentabilidade. As
vendas de polietileno no mercado interno mexicano caíram 11,3% e foram mais que
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compensadas pela elevação de 30,2% das exportações. Porém, a redução nos preços levou às
diminuições de 26,2% na receita e 45,3% no EBITDA.
No 2T19, o resultado financeiro consolidado da Braskem teve forte queda, beneficiado pelo
câmbio. O resultado financeiro líquido no 2T19 foi negativo em R$ 919 milhões, 57,1% menor
que no 2T19. Isso ocorreu devido à pouca volatilidade da taxa de câmbio, levando a um total
de variações cambiais líquidas negativas 83,8% menores que no 2T18.
A dívida líquida (sem considerar a Braskem Idesa) ao final do 2T19 era de US$ 4,8 bilhões, que
caiu 11,6% em doze meses e 9,8% no trimestre. A dívida bruta da empresa era 96,5%
denominada em dólares no 2T19. A relação dívida líquida/EBITDA em junho/2019 era de 2,2x,
mas se deduzirmos o depósito judicial referente a Ação Pública de Alagoas (US$ 986 milhões),
este número sobe para 2,6x. No 1T19 esta relação era de 2,0x, que subiu do patamar de 1,9x
alcançando no 2T18.
Nossa recomendação para BRKM5 é de Compra com Preço Justo de R$ 53,00/ação, indicando
um potencial de alta em 66%.

Totvs (TOTS3) – Crescimento de 109% no lucro líquido do 2T19, somando R$
57,5 milhões.
A companhia registrou forte crescimento no lucro líquido do 2T19 e no acumulado do
semestre, somando R$ 101,3 milhões até junho.
Destaques do período:
Receita Líquida – o crescimento ano contra ano de 8,8% está associado especialmente ao
desempenho da Receita Recorrente, que acelerou o crescimento orgânico de dois dígitos para
12,1%.
•
A evolução do EBITDA vem também do comportamento da receita superior ao aumento
das despesas.
•
A redução na despesa financeira líquida foi outro fator positivo no período, com a
aplicação dos recursos do follow on. Com uma posição de caixa de R$ 1,49 bilhão e um
cronograma folgado de amortização de dívida (R$ 219,8 milhões) em 12 meses, a empresa
poderá focar em aquisições e no seu ritmo de crescimento para os próximos anos.
•
Durante o mês de maio, a TOTVS realizou oferta pública subsequente (follow-on) de
distribuição primária com esforços restritos de 27 milhões de novas ações ao preço de R$
39,50 por ação, resultando em uma captação total de R$ 1,067 bilhão. A emissão resultou num
aumento de 35% do número de ações da oferta base. Estes recursos serão destinados para
potenciais aquisições de empresas.
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Totvs (TOTS3) - Resumo dos Resultados
R$ milhões
Receita Líquida
Lucro Bruto
EBITDA Ajustado
Lucro Líquido
Margem Bruta
Margem EBITDA
Margem Líquida

2T18
518,3
335,0
82,5
27,6
64,6%
15,9%
5,3%

2T19
564,0
377,4
116,2
57,5
66,9%
20,6%
10,2%

Var. %
8,8
12,7
40,9
108,7
2,3
4,7
4,9

1S18
1.037,3
682,3
179,3
62,7
65,8%
17,3%
6,0%

1S19
1.127,6
759,4
231,0
101,3
67,3%
20,5%
9,0%

Var. %
8,7
11,3
28,8
61,6
1,6
3,2
2,9

Fonte: Totvs e Planner Corretora

Ontem a ação TOTS3 encerrou cotada a R$ 49,59 acumulando alta de 83,2% no ano. O valor de
mercado da empresa é de R$ 9,45 bilhões.

Banco do Brasil (BBAS3) – Bom trimestral em linha com o esperado e melhor
rentabilidade
O Banco do Brasil registrou no 2T19 um lucro líquido ajustado de R$ 4,4 bilhões (ROAE de
17,6%) com crescimento de 37% em relação aos R$ 3,2 bilhões do 2T18 (ROAE de 13,2%). Mais
um bom resultado, acima de nossa estimativa, explicado principalmente por (i) aumento da
Margem Financeira Bruta; (ii) crescimento das rendas de tarifas; (iii) aliado ao controle dos
custos com variação abaixo da inflação. O BB segue focado no crescimento de suas operações e
no incremento de rentabilidade.
Ressalte-se que a venda da participação indireta do banco no capital do IRB-Brasil RE, via BB
Seguridade Participações S.A., impactará positivamente o resultado do 3T19 do Banco do
Brasil, no valor líquido aproximado de R$ 1,6 bilhão.
O BB aprovou a distribuição de R$ 1,23 bilhão na forma de JCP relativo ao 2T19 equivalente a
R$ 0,4414/ação, corrigidos pela Selic até a data do pagamento. Serão consideradas as posições
em 21/08/2019, sendo as ações negociadas “ex” a partir de 22/08/2019. O yield líquido é de
0,8%.
Seguimos com recomendação de COMPRA e preço justo de R$ 62,00/ação, que embute
potencial de alta de 28,0% em relação à cotação de R$ 48,45/ação (valor de mercado de R$
138,8 bilhões). Nesse preço a ação BBAS3 registra alta de 6,9% este ano, negociada com P/L de
7,7x para 2019 e a 1,4x o seu valor patrimonial.
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Destaques do trimestre e do 1º semestre de 2019
Revisão do guidance. Com base no resultado apresentado do 1S19 o banco revisou algumas
linhas do seu guidance para o presente exercício. A carteira de crédito doméstica orgânica
cresceu 1,1%, abaixo do intervalo previsto (entre 3,0% e 6,0%) refletindo basicamente o
comportamento da carteira PJ que registrou queda de 6,3% em base de doze meses,
sensibilizada por uma operação de um grande cliente específico.
Nesse contexto o novo intervalo previsto é de para a carteira de crédito varia entre queda de
2% e crescimento de 1%. A linha de PJ passa de crescimento entre zero e 3% para queda entre
13% e 10%. Do lado positivo o banco elevou sua expectativa de crescimento da carteira de
crédito PF de um crescimento entre 7% e 10% para o intervalo entre *% e 11%.
Demais linhas foram mantidas, com destaque para (i) o lucro líquido ajustado de R$ 8,7 bilhões
no 1S19 e que deve situar-se no topo do guidance (entre R$ 14,5 bi e R$ 17,5 bilhões); e para (ii)
as despesas administrativas, com crescimento de apenas 0,3% no semestre, abaixo do intervalo
previsto, entre 2% e 5%. Já as rendas de tarifas evoluíram 6,7% no semestre, dentro do
intervalo esperado, recuperando-se de um baixo crescimento no 1º trimestre.

A Margem Financeira Bruta (MFB) do 2T19 registrou crescimento em ambas as bases de
comparação, com alta de 3,2% em doze meses e +4,5% no semestre (dentro do intervalo
previsto de 3,0% a 7,0%), sensibilizada (i) pelo comportamento da carteira de crédito (alta em
PF, queda em PJ e redução de receita no agronegócio); (ii) impacto nas despesas de captação; e
(iii) impacto positivo no resultado de tesouraria. Nesse contexto o spread global registro leve
redução de 4,0% no 1T19 para 3,9% no 2T19.
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As Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) permaneceram em queda,
contribuindo de maneira decisiva para o crescimento da Margem Financeira Líquida. Em base
trimestral o aumento de 13,9% se explica por menor recuperação de crédito no período (com
redução de 13,4%).
As Despesas Administrativas (Pessoal e Outras Administrativas) permaneceram sob controle e
registraram queda no 2T19 em base de doze meses e crescimento de 0,3% no 1S19, abaixo da
inflação do período e do intervalo estimado, entre 2,0% e 5,0%. O Índice de Eficiência (IE)
registrou melhora, passando de 36,9% no 1T19 (base 12 meses) para 36,2% no 2T19,
refletindo o forte controle das despesas.
As receitas de tarifas cresceram 9,5% no trimestre mostrando importante recuperação,
acumulando no semestre um crescimento de 6,7% dentro do esperado (entre 5% a 8%). No
comparativo 2T19/1T19 destaque para o aumento de 107% na linha de Mercado de Capitais
devido, principalmente, à oferta de ações (IPO) da Neoenergia em que o BB atuou como
coordenador líder. Destaque também para o desempenho positivo em Administração de
Fundos, fruto do aumento dos recursos administrados; e para as rendas com Seguros,
Previdência e Capitalização por maiores rendas com corretagem.
A carteira de crédito ampliada registrou queda de 0,4% em doze meses e alta de apenas 0,2%
em base trimestral para R$ 686,6 bilhões. Esse desempenho no trimestre está diretamente
ligado à estabilidade no segmento PJ; queda de 1,4% no agronegócio e alta de 2,1% em PF (com
destaque para as linhas de crédito consignado, imobiliário e empréstimo pessoal).
O índice de inadimplência (NPL >90 dias) elevou-se de 2,6% em março para 3,3% em junho, por
efeito de um caso específico. O banco mantém cobertura compatível com o perfil de risco de
sua carteira, sendo de 218% ao final do 2T19, em linha com os 214% do trimestre anterior.
Em junho de 2019 a Basileia do BB era de 18,6% sendo de 10,1% o índice de capital principal,
para um Patrimônio Líquido de R$ 101,9 bilhões. Como objetivo, espera atingir um mínimo de
11,0% de capital principal até janeiro de 2022.
Reorganização Interna. O Conselho de Administração do BB aprovou um conjunto de ações
para a reorganização institucional, dentre elas, a criação do Programa Adequação de Quadros
(PAQ) que visa otimizar a distribuição da força de trabalho, equacionando as situações de
vagas e de excessos nas unidades do banco., cujos funcionários, que reúnam as condições
estabelecidas no regulamento, poderão aderir a um plano de desligamento incentivado (PDI).
De acordo com o BB, “a impacto financeiro do PDI será divulgado até o final de agosto e não
altera as projeções (guidance) para 2019”. A redução de pessoal deve gerar aumento de
despesas no segundo semestre, mas permitirá redução de gastos já em 2020, como visto
anteriormente em programa análogo do banco.
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Sul América S.A. (SULA11) – 2T19 acima do esperado e melhor ROAE
A companhia registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 261 milhões, com crescimento de 93%
em relação a igual trimestre do ano anterior e alta de 17% em base trimestral. O retorno sobre
o patrimônio líquido médio (ROAE) elevou-se de 15,1% no 2T18 para 17,6% no 2T19 (acima de
16,0% do 1T19).
Mais um resultado sólido, acima do esperado, explicado pelo crescimento de 7% das receitas
consolidadas, e foco na gestão de riscos e controle de despesas, que resultaram numa margem
bruta de R$560 milhões no trimestre (+13%). O índice de despesas administrativas do 2T19
também mostrou desempenho positivo, com redução de 0,5pp em relação ao 2T18. O
resultado financeiro do 2T19 caiu 5% em base de doze meses para R$ 159 milhões.
No semestre o lucro cresceu 75% para R$ 484 milhões, com Receitas Totais de R$ 10,7 bilhões
(+8%) e margem bruta operacional de R$ 1,2 bilhão (+19%).
A companhia pretende continuar avançando “combinando uma subscrição com foco em
rentabilidade a ganhos operacionais e ampliação da base de clientes, além de crescentes
investimentos em tecnologia, inovação e na melhoria da experiência dos segurados”.
Cotadas a R$ 46,40/Unit equivalente a um valor de mercado de R$ 18,3 bilhões, suas Units
registram alta de 65,8% este ano. Nesse patamar de preço o P/L para 2019 é de 16,9x e 2,7x o
valor patrimonial.

Destaques do 2º trimestre de 2019
•

As receitas operacionais somaram R$ 5,4 bilhões (+7,0% em 12 meses), impulsionadas
principalmente pelos segmentos de saúde e odontológico (+11%), gestão e
administração de ativos (+49%), vida e acidentes pessoais (+6%) e previdência (+11%).
O segmento auto, registrou decréscimo de 9% em doze meses, mas com crescimento
de 18% em base trimestral;

•

Crescimento de 11,9% na base de membros de planos coletivos de saúde e odonto, e
melhora de 1,0pp na sinistralidade na comparação com o 2T18;
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•

O índice de despesas administrativas melhorou em 0,5pp em relação ao 2T18,
alcançando 8,1%, evidenciando o foco na busca de eficiência operacional, combinado
com despesas associadas a tecnologia e inovação;

•

A rentabilidade do portfólio de ativos próprios foi de 113,9% do CDI, mantendo a boa
rentabilidade no ano, em comparação a 111,6% no mesmo período do ano anterior;

•

Redução da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
líquido (IR/CSLL), em função de uma reversão de passivo fiscal diferido de
aproximadamente R$ 77 milhões, constituído sobre atualização de depósitos judiciais
realizados no processo onde se discutia a majoração da CSLL de 2008, que teve
julgamento desfavorável;

•

Reversão dos resultados de equivalência patrimonial da participação na Caixa
Capitalização reconhecidos entre dez/18 e mai/19, em função do acordo de venda do
investimento, com impacto líquido negativo de cerca de R$14 milhões;

•

Desconsiderando a reversão de passivo fiscal diferido de R$ 77 milhões e o impacto
negativo de R$ 14 milhões referente à reversão do resultado de equivalência
patrimonial, descritos acima, o lucro líquido da companhia teria apresentado
crescimento de 46% ao invés de 93% reportado.

Comgas (CGAS5) – Bom resultado no 2T19
A Comgas registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 362 milhões, representando um
crescimento de 218% em relação ao 2T18 (R$ 114 milhões), acumulando no 1S19 um lucro
líquido de R$ 562 milhões, com alta de 92% em relação ao 1S18.
Destaque no trimestre para o crescimento de 47% da receita líquida, reflexo do repasse do
aumento do custo do gás nas tarifas do período, recuperação de conta corrente regulatória e o
crescimento do volume distribuído. O EBITDA cresceu 103% entre os trimestres para R$ 672
milhões, acumulando no semestre R$ 1,1 bilhão (+59%).
Ressalte-se que, o lucro líquido normalizado pela conta corrente regulatória foi de R$ 307
milhões no 2T19 (+40%) e de R$ 548 milhões no 1S19 (+25%). Suas ações fecharam cotadas
ontem (7/agosto) a R$79,51/ação com alta de 35,5% este ano.
Destaques trimestrais
•

A receita bruta da Comgás atingiu R$ 3,0 bilhões no 2T19, 44% maior que na
comparação com 2T18, refletindo o repasse do aumento do custo do gás nas tarifas
definidas pela agência reguladora, e o maior volume distribuído no período.

•

Os custos de gás e transporte cresceram 32% no trimestre, por aumento do custo
unitário da molécula do gás e do transporte, aliado ao maior volume distribuído. As
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despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo a amortização, tiveram um
aumento de 8% no 2T18 para R$ 126 milhões.
•

O EBITDA normalizado totalizou R$ 578 milhões no trimestre, um aumento de 18%
em relação ao 2T18, refletindo o maior volume de vendas, correção das margens pela
inflação e gestão de despesas.

•

O volume ex-termo cresceu 3% no 2T19. O volume do segmento industrial cresceu 2%
reflexo da retomada da produção após a greve dos caminhoneiros am meio de 2018.

•

O volume comercial cresceu 3% em comparação com 2T18, reflexo da adição de 874
clientes nos últimos 12 meses. Já o volume residencial teve um crescimento de 2%,
com adição de 93 mil clientes nos últimos 12 meses.

•

Os investimentos totalizaram R$ 200 milhões no 2T19, 54% superior ao 2T18, em
linha com as projeções para o ano. Ao final do trimestre a alavancagem normalizada
recorrente era de 0,4x o EBITDA, reflexo da geração de caixa no período, para uma
dívida líquida de R$ 1,05 bilhão, com queda de 49% em relação a R$ 1,39 bilhão do
2T18 (0,8x o EBITDA).

•

Em 23/05/2019, a ARSESP concluiu a 4º Revisão Tarifária Ordinária da Comgás,
compreendida no período de 31 de maio de 2018 a 30 de maio de 2024. A Margem
Máxima (P0) foi definida no valor de R$ 0,5182 por metro cúbico (em moeda de abril
de 2018). Para o Fator X, o percentual estabelecido foi de 0,52% ao ano.

•

A companhia revisou o guidance para 2019 na linha de Capex, passando do intervalo
entre R$ 400 e R$ 900 milhões para um valor entre R$ 800 e R$ 900 milhões,
refletindo os resultados da quarta Revisão Tarifária. Demais linhas permanecem: Total
de clientes entre 2.005 mil e 2.025 mil; Volume ex-termo entre 4.600 e 4.750 milhões
de m³; e EBITDA normalizado entre R$ 1,95 bi e R$ 2,1 bilhões.

NotreDame (GNDI3) – No 2T19, crescimento de 74,8% no lucro líquido,
somando R$ 89,6 milhões.
A companhia registrou um bom resultado no 2T19 e no acumulado de 6 meses. O lucro líquido
pelo (IFRS16) aumentou 74,8% passando de R$ 51,3 milhões no 2T18 para R$ 89,6 milhões em
2T19. O número (ex-IFRS16) ficou em R$ 89,4 milhões.
Principais destaques do 2T19 s/ o 2T18:
•
Aumento de 31,0% no número (médio) de beneficiários em saúde somando 28 milhões. No
segmento Dental o crescimento foi de 19,5% totalizando 2,0 milhões.
•
Aumento no número de leitos nos hospitais (43,4%) de 1,854 para 2.639 e o número de
hospitais passou de 18 no 2T18 para 21 em junho/19.
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•
O ticket médio mensal passou de R$ 209,3 no 2T18 para R$ 217,7 no 2T19, uma variação
de 4,0%, composta pelo aumento do preço médio orgânico de 9,6%, impacto das aquisições dos
grupos GreenLine, Mediplan e Samed, e término da prestação do serviço de saúde ocupacional
(RHVida), que em 2018 contribuía para o ticket de saúde.
•
Em 30/06/19, a subsidiária NotreDame Intermédica Saúde S.A. apresentou suficiência de
solvência consolidada de R$ 253,3 milhões, tendo R$ 1,19 bilhão de Patrimônio Mínimo
Ajustado frente uma Solvência Exigida pela ANS de R$ 941,4 milhões.
•
A receita líquida consolidada totalizou R$ 2,0 bilhões no 2T19, um aumento de 34,5% s/ o
2T18, com crescimento nas três linhas de receita: planos de saúde, planos odontológicos e
serviços hospitalares.
•
O EBITDA Ajustado da Companhia foi de R$ 270,6 milhões no 2T19 (13,3% da receita
líquida), um aumento de R$89,3 milhões, ou 49,3%, quando comparado ao mesmo período do
ano anterior. Excluindo-se o efeito do IFRS16, o EBITDA Ajustado de 2T19 seria R$ 256,3
milhões, 41,4% maior que o 2T18.
•
No 2T19, a Companhia aumentou a sua dívida líquida em R$ 289,7 milhões com relação ao
1T19, principalmente pelo pagamento da parcela à vista da aquisição do Grupo Mediplan.
•
Destaque para a boa geração de caixa ao longo do 2T19, o que permitiu a continuidade
dos investimentos na melhoria e manutenção da Rede Própria e o pagamento do serviço das
dívidas.
Aquisições recentes:
•
Abril/19: Aquisição do HOSPITAL AMIU (Rio de Janeiro), que opera atendendo diversas
especialidades, com 67 leitos, sendo 20 de UTI, além de um ambulatório com 20 consultórios e
um pronto socorro.
•
Maio/19, a Companhia concluiu a aquisição do Grupo Mediplan Sorocaba, cujo acordo de
intenção de compra havia sido assinado em julho de 2018.
•
Julho/19, concluída a aquisição da Belo Dente, operadora especializada em planos
odontológicos que detém uma carteira de aproximadamente 350 mil beneficiários, sendo 98%
pertencentes à categoria de planos coletivos e 2% de planos individuais, abrangendo
principalmente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O acordo havia sido assinado em
maio de 2019.
•
Ainda em julho de 2019, a Companhia assinou o acordo de intenção para a aquisição do
Grupo Ghelfond, ainda sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes,
incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
O Grupo Ghelfond é especializado em exames de imagem e possui mais de 30 anos de
experiência. Com 11 unidades próprias estrategicamente localizadas em São Paulo, Osasco,
Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá. Sua atuação inclui também pontos
de coleta de exames laboratoriais, além da realização de exames de tomografia, radiologia,
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mamografia, densitometria óssea, entre outros, além de 19 equipamentos de ressonância
magnética e dois equipamentos de radioterapia para tratamento oncológico.
•
Greenline - Em janeiro de 2019, desde que a Companhia assumiu o controle da GreenLine,
o processo de integração tem ocorrido de forma ágil, executado por meio de um plano bem
estruturado e coordenado.
Ontem a ação GNDI3 encerrou cotada a R$ 44,75 acumulando valorização de 54,6% no ano.
A empresa abriu seu capital em abril de 2018, iniciando as negociações na B3 no dia 20/abril a
R$ 16,50 (sem ajustes) ou R$ 16,42 ajustado.

Banrisul (BRSR6) – Ex JCP referente ao 3T19 em 13/agosto
O Conselho de Administração do banco aprovou ontem (7/agosto) o pagamento em
27/setembro de juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao 3T19 no valor total de R$
112,0 milhões, sendo de R$ 0,27381450 por ação ON e PNB, e de R$ 0,28460707 por ação
PNA.
Serão beneficiados os acionistas com posição em 12 de agosto de 2019, passando as ações a
serem negociadas "ex-direito" aos juros a partir de 13 de agosto de 2019. Com base na cotação
de R$ 24,27/ação PNB o retorno líquido é de 0,95%.
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FLUXO ESTRANGEIRO
Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M
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0
-5.000
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Fonte: Ibovespa, dados até 02/08/2019

Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro

Saldo

3/8/19

30 dias

Mês

Ano

(2.090,0)

(9.761,5)

(3.640,4)

(14.074,0)

Fonte: B3

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro
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Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
Compra
Venda
Líquido

I. Não Residentes
94.710
182.388
-87.678

I. Institucionais
358.094
272.193
85.901
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DADOS RELEVANTES
Minério
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Oscilações
CDS Brasil 5 anos
Minerio de Ferro
Petroleo Brent
Petroleo WTI

01 dia
-1,13%
-2,51%
-4,60%
-4,74%

Agosto
8,30%
-12,83%
-13,72%
-12,79%

2019
-33,61%
44,56%
4,52%
12,51%
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AGENDA MACROECONÔMICA

Data
Quinta-feira
08/08/2019

Sexta-feira
09/08/2019

Horário
08:00
08:00
08:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:30
09:30
22:30
22:30
05:00
08/dez
08/dez
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30

País /
Região
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
EUA
EUA
CH
CH
BR
BR
BR
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

Indicador
FGV: IPC-S (m/m)
Infl a çã o FGV IGP-DI A/A
FGV - IGP-DI (m/m)
Venda s a va rejo (m/m)
IBGE: IPCA (m/m)
Venda s no va rejo (a /a )
IBGE: IPCA (a /a )
Venda a o va rejo a ml i a do (M/M)
Venda s no va rejo (a /a )
Novos pedi dos s eguro-des emprego
Seguro-des emprego
IPC (a /a )
IPP (a /a )
IPC FIPE- Sema na l
Ati vi da de econômi ca IBC-Br (a /a )
Ati vi da de econômi ca - IBC-Br (m/m)
Dema nda fi na l IPP M/M
IPP exceto a l i mentos e energi a (m/m)
IPP Ex a l i mentos , energi a , negoci a çã o M/M
Dema nda fi na l IPP A/A
IPP exceto a l i mentos e energi a (a /a )
IPP Ex a l i mentos , energi a , negoci a çã o A/A

Referência
Aug 7
Jul ho
Jul ho
Junho
Jul ho
Junho
Jul ho
Junho
Junho
Aug 3
01/jul
Jul ho
Jul ho
Aug 7
Junho
Junho
Jul ho
Jul ho
Jul ho
Jul ho
Jul ho
Jul ho

Expectativa

Anterior

6,4%
0,6%

6,04%
0,63%
-0,1%
0,01%
1,0%
3,37%
0,2%
6,4%

0,2%
3,2%

0,20%
0,10%

2,7%
0,0%
0,12%
4,40%
0,54%
0,1%
0,3%
0,0%
1,7%
2,3%
2,1%

Fonte: Bloomberg
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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.
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DISCLAIMER
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.
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